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Predloženo poročilo za leto 2017 je četrto in hkrati zadnje letno poročilo o izvajanju 
štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2014-
2017 (v nadaljevanju Kulturni program). Z letom 2017 se je zaključilo izvajanje prvega 
tovrstnega programskega dokumenta na področju kulture v Mestni občini Nova Gorica (v 
nadaljevanju MONG), ki je začrtal osnovne smernice občinske kulturne politike ter poskusil 
zajeti njene glavne programske in infrastrukturne vidike. 
 
V letu 2014 je MONG na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
oblikovala in sprejela svoj prvi lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, ki je vseboval 
tudi nekatere dolgoročne usmeritve. Kot temeljni programski in izvedbeni dokument, s katerim 
občina ugotovi pomen kulture pri razvoju občine ter javni interes zanjo, določi prioritete 
občinske kulturne politike in poskusi poiskati odgovore na ključne probleme na posameznih 
področjih kulture, je bil osnovan na bogati kulturni tradiciji goriškega prostora in že doseženem 
položaju kulture v občini. Hkrati je poskusil opredeliti načine in možnosti za dvig kulturne 
ustvarjalnosti, raznolikosti in dostopnosti kulturnih dobrin za čim širši krog uporabnikov. 
Osnovni cilj sprejema kulturnega programa je bil, da postane kultura na osnovi povezovanja 
ustvarjalnih, materialnih in ekonomskih potencialov regije še pomembnejši dejavnik razvoja 
MONG.  
 
Izvajanje programa je poskusilo slediti temeljim načelom kulturne politike MONG in sicer: 

načelu dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev vsem prebivalcem in obiskovalcem 
MONG, ne glede na socialni status, oviranost ali življenjsko obdobje, načelu spodbujanja 
kakovostne kulturne produkcije na vseh področjih ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno 
podobo Nove Gorice kot središča Goriške, načelu večanja raznolikosti kulturne produkcije, na 
podlagi katere nastajajo in sobivajo tradicionalne in nove umetniške prakse ter estetike 
različnih generacij ustvarjalcev ter načelu kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in 
socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika. 

 
Poročilo je pripravil Oddelek za družbene dejavnosti s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki so bili 
zadolženi za izvedbo ciljev na posameznih področjih kulture. 
 
Letno poročilo je tako kot v preteklih treh letih izdelano tako, da je za vsak načrtovani cilj 
podan opis opravljenih nalog v preteklem letu. Pri ciljih, ki v štiriletnem obdobju niso bili 
doseženi, je to posebej navedeno. 
 
V letu 2017 se je večina programskih nalog izvajala uspešno, z največjimi problemi in 
nedoseganjem nekaterih ciljev, pa smo se tudi v preteklem letu soočali pri večjih in 
zahtevnejših projektih ter investicijah, predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
Financiranje še vedno sloni  pretežno na sredstvih občinskega proračuna, čeprav si MONG, 
javni zavodi in druge organizacije prizadevajo pridobiti sredstva tudi iz drugih, 
izvenproračunskih virov. Javni zavodi del sredstev za delovanje in izvajanje programov 
pridobivajo iz drugih virov za financiranje javne službe (npr. članarine, prodaja vstopnic ipd.) 
ter prihodkov iz tržne dejavnosti (gostinske storitve, začasno oddajanje prostorov v najem 
ipd.), manj pa od sponzorjev, iz državnega  proračuna oz. sredstev drugih evropskih virov. 
Poleg tega država že daljše obdobje na številnih področjih zmanjšuje sredstva in hkrati 
močno zaostruje pogoje za pridobitev le-teh. V danih pogojih si MONG ves čas prizadeva, da 
v okviru razpoložljivih finančnih možnosti in zakonskih pristojnosti ohranja vsaj doseženi 
kulturni standard. 
 
V Kulturnem programu so številni cilji zastavljeni multidisciplinarno, se med seboj prepletajo 
ter med njimi ni mogoče vzpostaviti ostre ločnice. Zato je tudi za njihovo uspešno realizacijo 
nujno sodelovanje različnih zunanjih izvajalcev, kot tudi zaposlenih znotraj občinske uprave, 
ki pokrivajo različna delovna področja: kulturo, izobraževanje, turizem, urejanje prostora, 
mednarodno sodelovanje, projektno delo itd. 
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Kot eno izmed temeljnih, generalnih in trajnih nalog in ciljev izvajanja kulturne politike 
nedvomno izpostavljamo zagotavljanje javne dostopnosti kulturnih dobrin za čim širši krog 
uporabnikov. K doseganju tega širšega cilja je skozi celo štiriletno obdobje sledil tudi Kulturni 
program in skušal preko zastavljenih ciljev in z izvajanjem posameznih ukrepov na različnih 
kulturnih področjih doseči čim višjo kvaliteto in čim večjo dostopnost in pestrost kulturnih 
dobrin. V obsegu svojih zakonskih pristojnosti je občina uresničevala ta cilj predvsem z 
zagotavljanjem financiranja delovanja javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov, skrbjo za 
varovanje kulturne dediščine ter preko javnih razpisov s podporo nevladnemu sektorju, ki 
deluje na področju kulturnih dejavnosti. Odgovornost vseh kulturnih izvajalcev, ki so 
sofinancirani iz občinskega proračuna pa je, da prevzete naloge izvajajo strokovno, 
kvalitetno ter v okviru svojih zakonskih pristojnosti. 
 
Na tem mestu želimo ponovno opozoriti na nekatere najbolj pereče probleme, s katerimi smo 
se soočali pri zasledovanju izvajanja zastavljenih ciljev ter izpostaviti večje projekte in 
investicije, ki so se izvajali v preteklih letih in se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. Nekateri 
načrtovani projekti oz. investicije so zaradi pomanjkanja finančnih virov zastali in se 
prestavljajo v nedoločljivo prihodnost.  
 
Pri vlaganjih oz. investicijah želimo izpostaviti potrebo po nadaljevanju obnove in 
revitalizacije gradu Rihemberk. V letu 2017 so v zvezi v zvezi obnovo in revitalizacijo edinega 
kulturnega spomenika državnega pomena v naši občini potekale številne aktivnosti povezane 
z njegovim oživljanjem ter odprtjem za javnost. Pri izvajanju projekta želimo izpostaviti 
izjemen pomen sodelovanja različnih akterjev, tako MONG, Goriškega muzeja, Krajevne 
skupnosti Branik, lokalnih društev, prostovoljcev in vseh drugih, ki so prispevali k temu, da je 
ta kulturni biser v letu 2017 po dolgih letih ponovno odprl vrata za javnost.  
 
Goriški muzej v svojem razvoju že dolgo prostorsko omejen, zato gre pri investicijah tudi za 
širitev obsega in kakovosti dejavnosti. Doslej je bila realizirana samo 1. faza izgradnje 
Goriškega muzeja v Solkanu, t. j. izgradnja upravne stavbe in kustodiata, odprto pa ostaja 
vprašanje 2. in 3. faze izgradnje, t. j. izgradnje delavnic, obnove vile Bartolomei in parka ter 

izgradnja dvorane in razstavnih prostorov. Glede na regijski pomen poslanstva in dejavnosti 

Goriškega muzeja ter navedenih investicij bi bilo potrebno v prihodnje zagotoviti sredstva za 
nadaljevanje investicije. 
 
Tudi v letu 2017 se z aktivnostmi za izgradnjo novega kulturnega centra ni nadaljevalo. 
Morda je kandidatura Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025 priložnost, da se 
pristopi k reševanju te problematike. 
 
Dolgoletna prizadevanja in iskanje ustreznih rešitev za Laščakovo vilo so bila aktualna tudi v 
letu 2017. Epilog so dobila v mesecu marcu 2018, ko je bil na mestnem svetu izglasovan 
brezplačni prenos lastninske pravice z Republike Slovenije na Mestno občino Nova Gorica. 
Pomembno je, da je za obnovo stavb, ki bodo predmet brezplačnega prenosa, predviden vir 
sredstev. 
 
V tem obdobju pa so bili uspešno realizirani nekateri manjši, vendar nič manj pomembni 
projekti. Urejeni so bili npr. prostori za delovanje Carinarnice – centra urbane kulture na 
Erjavčevi ulici, kjer se vrstijo kulturni dogodki in kulturno-informacijska stična točka na 
kolodvoru v Novi Gorici, ki vzpostavlja in razvija čezmejne projekte, poleg tega pa je tudi 
zanimiva turistična točka. Tovrstni projekti so lahko dokaz, da se tudi z relativno majhnimi 
vlaganji lahko doseže veliko, hkrati pa se s tem izkazuje naklonjenost razvijanju kulturnih 
dejavnosti, ki so dostopne najširšemu krogu občanov in obiskovalcem iz bližjega in širšega 
okolja. Pomembni so za prepoznavnost Nove Gorice v regiji, Sloveniji in svetu. MONG mora 
svojo identiteto graditi na kvalitetni in raznoliki kulturni ponudbi, podpirati mora različne oblike 
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umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja ter graditi na kulturni dediščini, kulturnem 
turizmu in na socialni vključenosti in enakih možnostih za vse.  
 
Žal se v preteklem 4-letnem obdobju zaradi finančnih razlogov niso realizirali tudi nekateri 
ambiciozni programski projekti, ki smo si jih zastavili ob pripravi tega kulturnega programa; 
izpostavljamo na primer oživitev gledališkega festivala, ki je slovel ne le po Sloveniji in 
Jugoslaviji, temveč tudi v širšem mednarodnem prostoru. Potreben bo razmislek, ali se s 
prizadevanji za nadaljevanje tega projekta nadaljuje. 
 
Ponovno izpostavljamo pomen spodbujanja kulturne produkcije nevladnega sektorja, ki 
pomembno soustvarja kulturno ponudbo v ožjem in širšem prostoru. MONG si prizadeva k 
vzpostavljanju čim boljših finančnih in drugih pogojev za njihovo delovanje in ustvarjanje. S 
tem namenom so bila v letu 2017 sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
kulturnih projektov ponovno povečana, ta trend se je nadaljeval tudi v letu 2018. Tudi na ta 
način MONG dokazuje, da daje nevladnemu sektorju in t. i. »neodvisni kulturi« velik pomen 
in jo priznava kot pomembnega akterja, ki uresničuje javni interes na področju kulture in ki s 
svojim delovanjem pripomore k raznovrstnosti kulturne ponudbe v občini, h kvaliteti bivanja 
občanov ter k prepoznavanju Nove Gorice tudi izven meja občine.  
 
Ob zaključku prvega 4-letnega Kulturnega programa pa želimo spomniti tudi na pomembno 
odločitev MONG, da se bo potegovala za naziv Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK). 
EPK je lahko enkratna priložnost, da se preko kulture poveže potenciale obmejnih mest v 
kulturno, turistično, gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno celoto, ki bo povečala 
gospodarski razvoj ter pritegnila čim večje število kulturnih turistov, prebivalcem pa 
omogočila kvalitetnejše bivanje.  
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PREGLED IZVAJANJA CILJEV IN UKREPOV PO POSAMEZNIH PODROČJIH KULTURE ZA LETO 2017 

 

1. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

 

1.1. Premična kulturna dediščina 

 

 

ŠT. CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Dokončati 
»Zgodovinsko pot« ob 
državni meji 
 
Izvajalec: MONG, 
Goriški muzej 

Ureditev opuščene carinarnice na 
Pristavi za namen postavitve 
muzeja tihotapstva 

Vzpostavitev muzeja, 
število obiskovalcev, 
popestriti kulturno 
dogajanje na območju 
'meje' 

Goriški muzej (GM)  
 
GM je izpeljal vse postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za ureditev opuščenega bivšega maloobmejnega prehoda na 
Pristavi. Po pridobitvi dovoljenja je pričel z načrtovanjem vseh 
instalacij za obnovo objekta, zaključena so bila nekatera groba 
gradbena dela. Potekale so priprave za odprtje razstave o 
tihotapstvu (projekt Muzej na meji). 
Dokončana so vsa dela, sledi pridobitev uporabnega dovoljenja 
in nato postavitev ter odprtje stalne razstave v letu 2018.  
GM je pridobil dodatni prostor na Kolodvorski ulici v Novi Gorici, 
kjer bo nadgrajena stalna razstava Državna meja na Goriškem 
1945 – 2004. 
Izdelana je tudi celostna grafična podoba za vse štiri lokacije, ki 
bo predvidoma aplicirana do konca leta 2018. Imena štirih 
stalnih razstav so bila spremenjena in poenostavljena.  
Skladno s Strateškim načrtom Goriškega muzeja 2018 – 2022 
bodo vse štiri točke povezane v skupno pot, v nadaljevanju bo 
pripravljen turistično-zgodovinski itinerar ter izdana knjižica. 
 
Na Programu Adrion GM ni bil uspešen, bodo pa aktivnosti v 
zvezi s pridobivanjem sredstev za Muzej na meji nadaljevali. 
 

2. Zbrane muzealije 
industrijske dediščine 
predstaviti javnosti z 
muzejskim programom, 

Celostno ovrednotenje 
industrijske kulturne dediščine 20. 
stoletja, izdelava scenarija 
razstave in zbiranje predmetov, 

Število obiskovalcev in 
vodstev na razstavi  
 

Goriški muzej (GM): 
 
Postavljena razstava Industrijska dediščina na Goriškem  je v 
letih 2016 in 2017 dosegla velik odziv javnosti. GM je izpeljal 
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ki odraža socialni 
kontekst industrijskega 
razvoja mesta 
 
Izvajalec: Goriški muzej 

prijava na razpise, postavitev 
razstave 

številna vodstva in nadaljeval z zbiranjem predmetov industrijske 
dediščine. Razstava se je zaključila v januarju 2018.  

3. Dopolniti, urediti in 
smiselno prikazati 
muzejsko gradivo iz 
obdobja socialistične 
družbe, v obdobju od 2. 
svetovne vojne do 
osamosvojitve Slovenije 
– mlajša generacija in 
drugi zainteresirani 
obiskovalci na 
atraktiven način 
spoznajo obdobje 
socialistične družbe v 
Novi Gorici in okolici 
 

Izvajalec: Goriški muzej 

Priprava scenarija razstave in 
izbor predmetov, prijava na 
razpise, postavitev razstave o 
zgodovini mesta 

Število obiskovalcev 
razstave 

Goriški muzej (GM): 
 
GM je samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami 
zbiral spomine, fotografije in predmete, ki so se navezovali na 
povojno socialistično družbo v Novi Gorici. V letu 2017 razstava ni 
bila realizirana. 
Spomladi 2017 je GM izvedel dvodnevni simpozij Dediščina 
mesta – 70 let Nove Gorice v sodelovanju z Raziskovalno postajo 
ZRC SAZU v Novi Gorici. Sedem prispevkov so tudi izdali v 
zborniku Goriškega muzeja, 41. zvezku Goriškega letnika za leto 
2017. Jeseni 2017 je GM odprl pregledno razstavo likovne 
ustvarjalnosti ob 70. Letnici Nove Gorice z naslovom »Na začetku 
je bila črta«, ki je nastala v sodelovanju s Kulturnim domom Nova 
Gorica. Ob nadgradnji že omenjenih zbirk iz Muzeja na meji je 
potrebno omeniti v kontekstu tega obdobja tudi razstavo, ki jo GM 
pripravlja za poletje 2018, »Začasna meja, življenje in hrepenenje 
v coni A 1945 – 1947« avtorice dr. Kaje Širok in MNZ iz Ljubljane. 
GM je z Občino Miren – Kostanjevica sklenil dogovor za 
postavitev stalne razstave Goriškega muzeja na Cerju, v Pomniku 
braniteljem slovenske zemlje, z naslovom »Na zahodnem robu«, 
ki bo posvečena zgodovini Primorske v 20. stoletju. 

4. Razviti izvajanje 
restavratorskih del tudi 
kot poslovno dejavnost 
 
Izvajalec: Goriški muzej 

Nakup sodobnih restavratorskih 
naprav, zaposlitev strokovnih 
delavcev; predpogoj za dosego 
tega cilja je izgradnja novih 
delavnic 

Število restavriranih 
predmetov, povečanje 
prihodkov javnega 
zavoda  
 

Goriški muzej (GM): 
 
Investicija izgradnje kompleksa Vile Bartolomei v Solkanu je 
obstala in se v tem obdobju izvajanja LKP ni nadaljevala. Ne 
glede na prostorsko stisko in zastarelo restavratorsko opremo ter 
naprave pa so konservatorji in restavratorji GM v obdobju veljave 
LPK-ja restavrirali načrtovano število predmetov, tako lastnih 
kakor tudi predmetov Tolminskega muzeja, Mestnega muzeja 
Idrija in drugih. 
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1.3. Živa kulturna dediščina 

 

 

ŠT. CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Izdelati 
multidisciplinarni 
kulturni program, ki bo 
smiselno povezoval in 
prikazoval 
vinogradništvo, vinske 
kleti in etnološke 
običaje ter ob 
strokovnih kriterijih 
izpolnjeval tudi zahteve 
turistične ponudbe 
(Nova Gorica – stičišče 
treh vinorodnih 
okolišev) 
 
Izvajalec: Goriški muzej 

Izdelati scenarij razstave in izbor 
predmetov, prijava na razpise, 
postavitev razstave 

Število obiskovalcev Goriški muzej (GM): 
 
GM je v sodelovanju z Občino Vipava pripravil stalno razstavo v 
Dvorcu Lanthieri, ki bo v naslednjih letih prerasla v Muzej 
vinarstva. Že postavljeno razstavo bo GM dopolnjeval z novimi 
predmeti in AV vsebinami, vezanimi na delo v vinogradu in 
pridelavo vina. 
Na Dobrovem je GM v sodelovanju z Vinsko kletjo Goriška Brda 
postavil razstavo »Junaki vinogradov - sprehod skozi stoletja 
vinogradništva in vinarstva v Brdih«. Ob tem gre za dobro 
sodelovanje med GM kot kulturno inštitucijo varovanja premične 
kulturne dediščine in gospodarstva. 
 

2. Praznik košnje vpisati v 
Register nesnovne 
dediščine v Sloveniji 
 
Izvajalec: Goriški muzej 
in TD Banjšice 

Vpis Praznika košnje v Register 
nesnovne dediščine RS in 
pridobitev certifikata, nalepke in 
žiga za označevanje registriranih 
predmetov in dejavnosti, 
pridobitev sredstev iz javnih 
razpisov, promocija 

Več tujih in domačih 
gostov 
 

Goriški muzej (GM): 
 
V letu 2016 se zaradi odsotnosti kustodinje etnologinje, ki je 
sedaj v pokoju, aktivnosti niso nadaljevale, vendar jih GM želi v 
bodoče nadaljevati. Z novim kustosom od leta 2017 se z 
aktivnostmi nadaljuje. 

3. Razviti Lokovško 
kovaštvo kot 
umetnostno obrt na 
podlagi tradicionalne 
obrti in vpis 
Lokovškega kovaštva v 
register nesnovne 
dediščine, razvijanje 
poslovne dejavnosti 

Vpis Lokovškega kovaštva v 
Register nesnovne dediščine RS 
in pridobitev certifikata, nalepke in 
žiga za označevanje registriranih 
predmetov in dejavnosti, 
pridobitev sredstev iz razpisov, 
pridobitev večnamenskega 
prostora za izvajanje programov 
kovaštva z učnimi delavnicami za 

Razvoj poslovne 
dejavnosti muzejskega 
in umetnostno 
obrtnega tipa v smislu 
socialnega 
podjetništva, 
povečanje prihodkov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
večje število zunanjih 
naročil, večje število 

Goriški muzej (GM): 
 
Konec septembra 2016 se je GM prijavil na razpis Interreg V-A 
Italia Slovenija 2014-2020 (COMMUSE: community museums), 
s pomočjo katerega želi vzpodbuditi oživitev starih obrti in 
dejavnosti kmečkega prebivalstva (kovaštvo, glažutarstvo, 
furmanstvo, oglarstvo in ledarstvo). 
Projekt je bil prepoznan in ocenjen kot dober, dobil zadostno 
število točko, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni bil prevzet 
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muzejskega tipa, 
revitalizacija območja 
Lokovca 
 
Izvajalec: Goriški 
muzej, KTD Lokovec, 
Potencial – inštitut za 
revitalizacijo podeželja 
Lokovec 

pouk kovaštva in restavratorskimi 
delavnicami za železo in kovino, 
prenos znanja na naslednje 
generacije, nakup sodobne in 
kovaške opreme  

zaposlenih, nova 
delovna mesta 

v sofinanciranje. GM z aktivnostmi nadaljuje. 

 

1.2. Nepremična kulturna dediščina 

 

ŠT. CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Ohranjanje naselbinske in grajene dediščine urbanega območja Nove Gorice (s Solkanom) kot izjemne naselbinske dediščine, sistemski pristop k 

ovrednotenju Nove Gorice kot urbanistične dediščine z namenom ohranjati atraktivnost bivanja in razvoja ter njenega ekonomskega potenciala.  

 Podcilji:    

1.1 Vzpostavitev orodij za 
varovanje in ohranjanje 
prostorskih kvalitet v 
območjih urbane 
naselbinske dediščine 
 
Ohranjanje kulturne 
dediščine. 
 
Izvajalec: MONG 

Priprava ustreznih strokovnih 
podlag za  naselbinsko dediščino 
ter za potrebe prenove objektov, 
ki niso vpisani v register 
dediščine, so pa del zaščitenih in 
varovanih območij urbane 
naselbinske dediščine Nove 
Gorice in Solkana (tudi v zasebni 
lasti), izvedba izobraževalnih akcij 
s ciljem podajanja usmeritev za 
prenovo objektov, sprejem 
posebnega akta, spodbuda pri 
pripravi projektov prenov (primer 
dobre prakse pri prenovi stolpnic 
na ulici Gradnikove brigade). 
 
Zagotavljanje razpisnih sredstev 
za sofinanciranje kulturnih 
projektov na področju nepremične 

Priprava podrobnih 
strokovnih podlag za 
aktivno varovanje 
naselbinske dediščine 
Nove Gorice in 
Solkana,  
število in obseg 
obnovljenih objektov 
na osnovi javnega 
razpisa in Odloka o 
sofinanciranju kulturnih 
projektov na področju 
nepremične kulturne 
dediščine, število 
pripravljenih gradiv ter 
izvedenih 
izobraževalnih akcij 
 

V letu 2017 je bila usklajena in zaključena priprava strokovnih 
podlag za območje severnega dela Solkana ter pripravljena 
izhodišča za Projektno nalogo za pripravo projektne 
dokumentacije za ožje območje urejanja. 
Obravnavano je bilo tudi naravno območje v neposredni bližini 
in sicer na ravni IDZ- tematska krožna pot ob Soči.  
 
Izdelana je bila valorizacija naselbinske kulturne dediščine v 
MONG z namenom priprave strokovne arhitekturne podlage za 
pripravo odloka o sofinanciranju predlogov vzdrževalnih del na 
objektih v naseljih, ki se uvrščajo pod naselbinsko dediščino, a 
sami niso razglašeni za kulturni spomenik.  
 
MONG je sicer tudi doslej, kot ena redkih slovenskih občin, v 
proračunu, zagotavljala sredstva za obnovo nepremične 
kulturne dediščine za objekte, ki niso v njeni lasti, vendar so se 
po veljavnem odloku namenjala le obnovi dediščine, ki je bila 
razglašena za kulturne spomenike lokalnega pomena (v letu 
2017 sta bila iz sredstev razpisa npr. sofinancirana 2 projekta: 
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kulturne dediščine v MONG  obnova tlakov in ometov na območju Grobnice Bourbonov na 
Kostanjevici, Frančiškanskega samostana na Kostanjevici in 
cerkve gospodovega oznanjenja na Kostanjevici ter sanacija 
fasade na cerkvi svetega Janeza Krstnika v Čepovanu). 

1.2 Ustrezno ovrednotiti 
najpomembnejše 
urbanistične in 
arhitekturne dosežke 
nepremične dediščine 
20. stoletja in njene 
avtorje 
 
Izvajalec: MONG, 
ZVKDS, ZRC SAZU 

V dogovoru z ZVKDS in MONG 
dogovoriti način za vrednotenje, 
vpis in pripravo aktov za 
razglasitve objektov (v register 
dediščine je doslej vpisano samo 
mestno jedro Nove Gorice), 
ovrednotiti in prezentirati tudi 
druge objekte in avtorje, ki 
predstavljajo neločljiv del 
dediščine in podobe mesta, 
zagotovitev sredstev 

Število publikacij in 
prezentacij objektov 
dediščine in 
posameznih avtorjev, 
število novo vpisanih 
enot kulturne 
dediščine, število novo 
razglašenih 
spomenikov kulturne 
dediščine, število 
primernih prenov 

ZRC SAZU Nova Gorica (SAZU) 
 
V letu 2017 je SAZU pričel s pripravo strokovne monografije za 
MONG (raziskovalno delo v arhivih, knjižnicah in na terenu, 
zbiranje fotografskega gradiva, umetnostna topografijia, 
podatkovne zbirke o osebah in spomenikih, poti po spomenikih 
in virtualne razstave). Naloge so se izvajale v okviru širega 
projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v 
zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni 
konteksti.« 
V sodelovanju z MONG so stekle priprave za organizacijo 
mednarodnega simpozija na temo mesto in spomin, ki bo 
potekal med 8. in 10. oktobrom 2018 v veliki dvorani 
novogoriške mestne hiše. 

 

1.3 Obeleževanje 70 - 
letnice rojstva mesta 
Nova Gorica 
 
Izvajalec: MONG, 
SAZU, MK 

Priprava na dogodek v letu 2017, 
ki naj ustrezno prezentira regijo in 
njene specifike, razvojne 
prelomnice mesta in krepi občutek 
pripadnosti, večja prepoznavnost 
in promocija mesta v 
mednarodnem prostoru, uvedba 
dogodka 'arhitekturni dnevi' kot 
trajnega letnega mednarodnega 
dogodka  

Število dogodkov, 
število gostov, 
arhitekturni vodnik po 
urbanem območju 
mesta 
 

 »Perspektive mesta«, Novogoriška arhitektura med leti 1947-

1987«, odprtje fotografske razstave v organizaciji Društva 

primorskih arhitektov in Mestne občine Nova Gorica. 

Ob pripravi LPK 2014-2017 je bil ta cilj – Obeleževanje 70-
letnice Nove Gorice, uvrščen v okvir nepremične kulturne 
dediščine, saj se je projekt v letih 2014-206 izvajal predvsem na 
tem področju.  
 
Leto 2017 pa je MONG posvetila praznovanju 70-letnice Nove 
Gorice. Številni projekti in prireditve so se  izvajali tudi na drugih 
kulturnih področjih, ne le na področju nepremične kulturne 
dediščine. Zaradi sistematičnosti poročilo o izvajanju tega cilja 
ohranjamo na tem mestu, četudi po vsebini presega ta okvir. 
Bogat program praznovanja je prikazal ustvarjalnost, zagnanost 
in prizadevanja številnih institucij, društev, klubov ter 
posameznikov. Odvijal se je preko celega leta in obsegal več 
kot sto različnih dogodkov in vsebin: prireditve, predstave, 
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razstave, vodeni ogledi, simpoziji, predavanja, delavnice, 
natečaji idr.. Zajeta so bila različna področja kulturnega 
ustvarjanja. Vrhunec dogajanja je bil v mesecu septembru, ko 
je Nova Gorica gostila državno slovesnost ob 70. obletnici 
vrnitve Primorske k matični domovini, ki je v sebi nosila pečat 
zgodovine našega mesta.  
Prireditev »Goriška zgodba« je s številnimi domačimi 
ljubiteljskimi in profesionalnimi glasbeni ustvarjalci in solisti 
počastila 70 let goriške popularne glasbe. Eden 
najpomembnejših projektov je bil izbor in prikaz 70 let likovne 
ustvarjalnosti v Novi Gorici pod skupnim imenom »Na začetku 
je bila črta«. »Perspektive mesta« pa so ponudile pregled 
najbolj značilnih arhitekturnih del modernistične arhitekturne in 
urbanistične dediščine ter njihovih avtorjev z različnih obdobij 
nastajanja mesta. V jubilejnem letu je imela pomembno mesto 
tudi knjiga. V okviru 70-letnice Nove Gorice je MONG podprla 
izid osmih različnih publikacij: pobarvanko o Novi Gorici za 
najmlajše, risani strip Nova Gorica, ki so ga izdelale domače 
avtorice, knjigo za mladino Ljube Krušič Vrtnica v srcih, Sladke 
recepte z vrtnicami Katje Kogej in Vide Rojšek, zbornik dr. 
Branka Marušiča Narodu Gorico novo bomo dali v dar, zbornik 
literarnega natečaja Nova Gorica kot prizorišče zgodb, leto pa 
se je zaključilo z izdajo zbornika Goriškega muzeja, Goriškim 
letnikom in s posebno izdajo revije Razpotja, namenjeno temu 
pomembnemu jubileju.  
Ocenjujemo, da je bilo praznovanje 70-letnice Nove Gorice zelo 
uspešno, saj je uspelo povezati številne meščane in druge 
obiskovalce mesta. Pokazalo je, da prebivalcem zgodovina 
Nove Gorice veliko pomeni in da so nanjo močno navezani. 
Ocena temelji na množičnem odzivu k sodelovanju pri 
praznovanju, zelo dobri obiskanosti dogodkov v programu 
praznovanja in tudi na zajetnem številu objav, povezanih s 70-
letnico Nove Gorice. Preko medijskih objav v tiskanih in 
elektronskih medijih, tako naročenih kot novinarskih prispevkov, 
je glas o 70-letnici mesta segel po Sloveniji, v zamejstvo ter 
pobratena mesta. 

1.4 Izvajati aktivno politiko 
varovanja na osnovi 

Sprejem ustreznih prostorskih 
aktov, ustrezno ovrednotiti in 

Sprejem akta, število 
izvedenih faz 

V letu 2017 je MONG pridobila programsko projektno nalogo za 
namene prenove javnih prostorov na območju Cankarjevega 
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sprejetih aktov za 
zaščito območji 
naselbinske dediščine 
Nove Gorice in 
določitev varstvenih 
režimov 
 
Izvajalec: MONG, 
ZVKDS, SAZU, FA 

zaščititi območje Magistrale – 
Kidričeva ulica (zaščita uličnih 
fasad, zaščita morfologije ulice, 
izgradnja severnega dela) 
 

investicije  
 

naselja, ki je podlaga za pridobivanje izvedbene dokumentacije 
prenove za namen izvajanja prenove s sredstvi trajnostne 
urbane strategije.  
 
 

2. Obnova in revitalizacija 
gradu Rihemberk, 
prenova gradu 
Kromberk, prenova vile 
Bartolomei, pridobitev 
in prenova Laščakove 
vile, investicije za 
prenovo naselbinsko 
varovanih jeder  

  Navedeni projekti so opredeljeni v poglavju 12 - Investicije v 
javno infrastrukturo na področju kulture. 

3. Prenova naselbinske in 
stavbne dediščine na 
podeželju z namenom 
krepitve identitete 
prostora, ohranjanja 
ekonomske vrednosti 
grajenih struktur ter 
razvoj s tem povezanih 
turističnih produktov 
 
Izvajalec: MONG, 
ZVKDS, FA, SAZU  
 

Priprava nabora projektov za 
investicije v javne prostore 
naselbinskih jeder, priprava 
ustreznih priročnikov za prenovo 
namenjenih investitorjem, 
projektantom in izvajalcem 
prenove v objekte v zasebni lasti, 
izvedba izobraževanj na temo 
prenove ter o možnostih 
pridobivanja sredstev iz drugih 
virov, zagotavljanje proračunskih 
sredstev za izvedbo razpisa v 
okviru razpoložljivih možnosti ter 
priprava projektov za pridobitev 
državnih ali EU sredstev 
(ukrep je povezan z investicijami v 
varovana naselbinska jedra)  

Število izdelanih 
priročnikov, število 
delavnic in 
izobraževanj, 
število ustrezno 
prenovljenih objektov in 
javnih prostorov  
 

Nadaljevanje: II. faza obnove vodnega vira v Ravnici v 
neposredni bližini naselja Ravnica, ki poleg kali obsega v 
obdobju 1. svetovne vojne zgrajeno vodno zajetje s koriti. 
Objekt je varovan kot kulturna dediščina.  
 
Pripravljen IDZ - projekt za ureditev Večnamenskega 
primestnega prostora  - prireditveni prostor Vitovlje. 
 
Izdelan je bil interpretacijski načrt za območje Sabotina 
»Sabotin – park miru« in objekta nekdanje karavle za ureditev v 
sprejemni center. 
 

4. Valorizacija 1. svetovne 
vojne kot mejnika in 
opomnika (območje 

Priprava ustrezne prezentacije 
območja Škabrijela, ustrezno 
zavarovati območje, ustrezni 

Sprejem ustreznih 
aktov za vrednotenje 
zgodovinskega 

V letu 2017 so bile obnovljene klopi in mize ob razglednem 
stolpu na Škabrijelu. 
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Škabrijela) 
 
Izvajalec: MONG, 
ZVKDS, ZRC SAZU, 
Javni zavod Poti miru, 
druge organizacije 
 

postopki pri postavitvi obeležij ob 
100-letnici 1. svet. vojne 
(določitev primernih lokacij za 
postavitev obeležij, vzpostavitev 
javnih prostorov tudi za namen 
protokolarnih dogodkov), 
zagotovitev sredstev 

območja 1. svetovne 
vojne na Škabrijelu, 
število trajnih obeležij v 
javnem prostoru  
 

5. Dediščina Bohinjske 
proge kot kulturno 
turističnega produkta  

 
Izvajalec: MONG 

V okviru regije pripraviti projekt za 

vpis Bohinjske železnice v seznam 

svetovne dediščine Unesca, 
vključevanje turističnega produkta 
Bohinjske železnice v sorodne 
mednarodne turistične mreže 

 V letu 2017 je bil pripravljen projektni predlog ureditve P6R 
parkirišča na vstopnem območju v Solkan in okrepiti povezavo 
z Bohinjsko progo. 
 

6.  Ustrezno vrednotenje 
in ohranjanje javnih 
plastik in spomenikov 
 
Izvajalec: MONG, 
ZVKDS 

Vzpostavitev evidence 
spomenikov, obeležij in umetniških 
del, ki se nahajajo v javnih 
prostorih in so v lasti MONG, 
vzpostavitev rednega vzdrževanje 
in prenove; evidenca mora 
vključevati možnost dinamičnega 
posodabljanja z vpisom 
izvedenega vzdrževanja in 
prenove, določiti način vpisa novih 
elementov v evidenco ter 
postavitev sistema za ustrezno 
programiranje izvedbe 
vzdrževalnih in prenovitvenih del,  
zagotovitev ustreznih proračunskih 
sredstev in/ali priprava projektov 
za pridobivanje sredstev iz 
državnih in EU virov  

Vzpostavljena 
dinamična sistematska 
evidenca, število 
izvedenih in 
prenovitvenih posegov  
 

V okviru  Odprtih hiš Slovenije (največja spletna baza sodobne 
arhitekture v Sloveniji) je MONG sodelovala s predstavitvijo 
ureditve odprtega prostora spominskega parka in 
Borojevičevega spomenika na Prevalah. 
 

 

 

 

2. KNJIGA IN KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

 

2.1 KNJIGA 
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ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Dvigniti zanimanje za 
knjigo in branje pri vseh 
ciljnih skupinah  
 
Izvajalec: Goriška 
knjižnica, Mladinski 
center, druge nevladne 
organizacije 

Povečati število dogodkov v 
okviru projektov Goriški dnevi 
knjige, Knjižnica pod krošnjami 

Povečanje števila 
dogodkov in 
obiskovalcev, ki se 
nanašajo na literaturo 
in knjigo, povečanje 
bralne kulture 
 

Goriška knjižnica (GK): 

V GK so bili organizirani številni dogodki, ki so bili razdeljeni in 

poimenovani po vsebinskih sklopih (prireditve v okviru 

slovenskega kulturnega praznika, Goriški dnevi knjige, 

Gregorčičevi dnevi, Bevkovi dnevi, Dan splošnih knjižnic, 

prireditve v okviru praznika »Ta veseli dan kulture«).  

GK želi uporabnikom približati zanimanje za knjigo, branje in 

knjižnico tudi preko različnih projektov, ki vključujejo različne 

ciljne skupine ter preko spletnih portalov: Primorci beremo, 

Primorci.si, Dobreknjige.si, Bukvaklepet, Rastem s knjigo, 

Rastem z e-viri, festival mladinske književnosti Bralnice pod 

slamnikom, Knjižne POPslastice, Zgradili smo mesto, Beremo s 

tačkami, Beremo z letnimi časi, Vrtec v knjižnici, pravljične urice, 

razni natečaji, itd. 

GK je v letu 2017 prevzela vlogo glavne koordinatorice »11. 

Goriških dnevi knjige«, ki so potekali v času od 18. do 24. aprila 

2017. V sodelovanju z 20 različnimi sodelujočimi je GK 

pripravila in izpeljala 30 dogodkov na 14 različnih lokacijah. 

Prireditev v okviru »11. Goriških dnevi knjige« ter »Noč knjige 

2017« je obiskalo okrog 800 obiskovalcev. Največ dogodkov v 

okviru projekta se je zvrstilo v GK, obiskalo jih je okrog 400 

obiskovalcev. Osrednja tema je bilo lokalno ustvarjanje, kar je 

opozarjal tudi slogan: »Mi beremo lokalno.« 

Povečalo se je število dogodkov, ki se nanašajo na literaturo in 

branje. Izvedenih so bili nekateri novi projekti in bralna srečanja 

(npr. Bukvaklepet - klepet o knjigah, bralni klub v Braniku …). S 

tem se je povečalo tudi število obiskovalcev, predstavitve knjig 

za odrasle (Literarne četrtke) v osrednji knjižnici je obiskalo 
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1.050 obiskovalcev. 

 

 

2.2. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Povečanje kakovosti 
knjižničnih storitev, uvajanje 
novih oblik posredovanja 
gradiva in informacij, 
celovitejša ponudba  
 
Izvajalec: Goriška knjižnica 

Nadaljevanje aktivnosti za 
samostojno izposojo in 
vračanje gradiva, priprava 
lastnih elektronsko 
dostopnih zbirk, sodelovanje 
pri izdelavi nacionalnih 
digitalnih zbirk, e-knjiga, e-
periodika, izobraževanje 
uporabnikov 

Zadovoljstvo 
uporabnikov s hitrostjo 
in učinkovitostjo 
storitev, število novih 
članov, povečanje 
obiska in izposoje, 
uporaba knjižničnih 
storitev  

Goriška knjižnica (GK): 

GK uporabnike postopno uvaja na samostojno izposojo in 

vračanje gradiva na knjigomatih (RFID knjigomati za 

samopostrežno izposojo in vračanje gradiva). V zadnjem času 

GK uporabnikom ponuja vedno več podatkovnih baz, portalov in 

drugih internetnih dejavnosti, ki pa niso pogojeni z obiskom 

knjižnice (v 2017: 761.605 vpogledov), obisk spletne strani, 

facebook profila ter portalov, ki jih je ustvarila GK (ali v 

sodelovanju), zakupljenih podatkovnih zbirk (z oddaljenim 

dostopom od kjerkoli), e-knjižnica Biblos … Na pobudo 

uporabnikov je GK konec leta 2017 v ponudbo uvrstila tudi 

spletni portal Lynda.com, ki ponuja velik nabor kvalitetnih učnih 

video vsebin z različnih strokovnih področji. 

Ponudba e-knjižnice Biblos lib se je v letu 2017 povečala za 345 

e-knjig in tako ponudila kar 1.322 slovenskih e-knjig (60 % vseh 

v Biblosu). Povečala se je tudi izposoja (na 1.451 izposoj letno), 

najbolj intenzivno v obdobju poletnih in zimskih mesecev. 

GK je z dodajanjem vsebin in uredniškim delom sodelovala v 

nacionalnih digitalnih zbirkah (Kamra, Album Slovenije), z 

izgradnjo novih digitalnih zbirk je prispevala k informiranju 

uporabnikov o domoznanskih osebnostih in knjigah, ki jih 

knjižničarji priporočajo (Primorci.si, Dobreknjige.si). Nadgrajen 

je bil projekt Rastem z e-viri, ki se je izvajali na osnovnih in 

srednjih šolah v MONG. 
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GK je članom nudili brezplačno medknjižnično izposojo 

študijskega oz. strokovnega gradiva, ki je bilo pridobljeno iz 

knjižnic z Goriškega območja (splošne knjižnice v Ajdovščini, 

Idriji in Tolminu). 

Z navedenimi aktivnostmi se je uporabnikom nudila možnost 

samostojne izposoje in vračanja gradiva, bogat nabor e-knjig v 

slovenskem jeziku in dostop do e-virov (na uporabo e-virov se 

uporabnike navaja z izobraževanji Rastem z e-viri, obenem se 

jih navaja tudi na varno uporabo interneta). 

2.  Večji in ustreznejši prostori 
krajevnih knjižnic, boljša 
dostopnost knjižničnih 
storitev v vseh enotah, 
povečan nabor gradiva in 
boljše možnosti dostopa do 
informacij, uvajanje novih 
dejavnosti, računalniki za 
uporabnike, čitalnice za 
uporabnike, povečana 
odprtost, povečano 
zadovoljstvo članov 
knjižnice, večji obisk in 
izposoja 
 
Izvajalec: Goriška knjižnica v 
sodelovanju z MONG, 
s KS Solkan, KS Branik, KS 
Prvačina 

Natančen popis - analiza 
obstoječega stanja krajevnih 
knjižnic, priprava predloga 
glede primernosti velikosti 
prostorov ter nabave 
potrebne opreme, doseči 
dogovor z lastniki prostorov  

Sodobno urejene 
krajevne knjižnice, 
število novih članov, 
povečanje obiska in 
izposoje, uvajanje 
novih dejavnosti v 
krajevnih knjižnicah  
 

Goriška knjižnica (GK): 

GK je pripravila analizo stanja na območju delovanja Goriške 

knjižnice, ki kaže, da so še vedno nekatera področja, ki niso 

pokrita s knjižnično dejavnostjo (npr. Šempas in Čepovan) ter 

da obstoječe krajevne knjižnice ne ustrezajo Standardom za 

splošne knjižnice (npr. delujejo v premajhnih in neustreznih 

prostorih, nimajo dostopa za invalide, ne omogočajo izvajanja 

dejavnosti, ipd.). 

V tem obdobju so bili urejeni klimatski pogoji (ogrevanje, 

hlajenje), pridobljen je bil dodaten prostor v Krajevni knjižnici 

Solkan v velikosti 15 m2, ki omogoča boljšo urejenost gradiva, 

še vedno pa ne zadovoljuje vseh potreb v tej knjižnici. 

Ponudba krajevnih knjižnic se dopolnjuje s periodiko, avdio in 

video gradivom. V krajevnih knjižnicah Prvačina in Branik je GK 

organizirala »ustvarjalnice« - delavnice za otroke in uganke 

meseca za najmlajše. V Krajevni knjižnici Branik je v letu 2017 

začel delovati bralni klub. 

Obisk in izposoja knjižničnega gradiva v krajevnih knjižnicah 

postopoma narašča, najbolj v Solkanu. 

3. Dvig bralne kulture in 
povečan obisk prireditev, 

Izvajanje projektov 
vzpodbujanja bralne kulture 

Število udeležencev v 
različnih projektih, 

Goriška knjižnica (GK): 
 



16 

 

promocija kakovostnega 
knjižničnega gradiva in 
dejavnosti knjižnice, 
spodbujanje bralne kulture 
mladih 
 
Izvajalec: Goriška knjižnica, 
nevladne organizacije 

obisk spletne strani, 
povečan obisk, število 
skupnih aktivnosti s 
kulturnimi 
organizacijami in 
društvi 

GK je aktivnosti za dvig bralne kulture, povečan obisk prireditev 
ter promocijo kakovostnega knjižničnega gradiva izvajala preko 
številnih dogodkov in prireditev v knjižnici; izvedenih je bilo preko 
400 različnih dogodkov za različne ciljne skupine: predavanja, 
literarni večeri, razstave, obiski različnih skupin, projekti itd. 
Bralno kulturo dre je spodbujala s projekti za odrasle 
(Dobreknjige.si, Primorci beremo, Bukvaklepet) in mlade (Beremo 
s tačkami, Rastem s knjigo, Rastem z e-viri, Nagradna branja po 
letnih časih, Knjižne POPslastice, Bralnice pod slamnikom, Vrtec 
v knjižnici ter z različnimi prireditvami za otroke; ure pravljic, 
uganke meseca, razstave mladinskih knjig nagrajenih s 
priznanjem Zlata hruška, različnimi natečaji v Kotičku za mlade). 
Obisk prireditev se konstantno veča, z novimi projekti se veča tudi 
število sodelujočih v projektih. Projekti se izvajajo v sodelovanju s 
šolami, vrtci, drugimi knjižnicami in drugimi ustanovami, društvi in 
posamezniki. 
 
Promocija knjižnice in njenih storitev se izvaja tudi z oglašanjem 
in prispevki: 
- lastne izdaje: Povezujemo zgodbe knjižničarjev, bralcev in knjig: 
Goriška knjižnica v letu 2016; V objemu besed: Goriška knjižnica 
v letu 2015; zbornik 50 let s knjigo do vas: Potujoča knjižnica 
Goriške knjižnice 1966–2016; S knjigo živimo, Goriška knjižnica v 
letu 2014 (http://142.gvs.arnes.si/o-knjiznici/publikacije), 
- domača spletna stran (predstavitev novosti, redkih tiskov in 
dragocenih knjig …), 
- Facebook GK, 
- Promocijski material GK, sodelovanje z mediji. 

4.  Ureditev, promocija in 
prepoznavnost gradiva 
lokalnega pomena 
(domoznanske zbirke), 
popolnejša zbirka, 
ozaveščanje uporabnikov o 
lokalni zgodovini  
 
Izvajalec: Goriška knjižnica 

Obdelava retrospektivnega 
gradiva v čim večjem 
obsegu, ureditev 
domoznanskega gradiva v 
zbirke, pridobivanje zapuščin 
lokalnega pomena, 
pridobivanje publikacij, 
predstavitev starejšega 
gradiva, postavitev virtualnih 
spletnih razstav 

Povečanje urejenosti 
zbirke 
domoznanskega 
gradiva, predstavitev 
zbirk na spletu 
»Zgodbe« lokalnega 
pomena na spletu 
(Kamra), predstavitve 
osebnosti lokalnega 
pomena na spletnem 

Goriška knjižnica (GK): 

Gradivo lokalnega pomena obsega domoznanske zbirke in 

zbirke dragocenega gradiva, ki se hrani v GK in se dopolnjuje z 

redkimi antikvarnimi knjigami, drobnimi tiski (obiskovanje 

Turistično-informacijskih centrov), obdelavo starih razglednic, 

pridobivanjem različnega domoznanskega gradiva (tudi darovi 

avtorjev). 

Z obdelavo retrospektivnega gradiva, ki se hrani v knjižnici, so 

http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0818286124250043&rec=1&sid=1
http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0818286124250043&rec=1&sid=1
http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0819193365184416&rec=1&sid=1
http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0819193365184416&rec=1&sid=1
http://142.gvs.arnes.si/o-knjiznici/publikacije
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portalu Primorci.si 
 

nastale nekatere zbirke (npr. zbirka plakatov, zbirka drobnih 

tiskov, itd.), nadaljuje se z obdelavo in urejanjem teh zbirk. 

V sodelovanju z Goriškim muzejem in Pokrajinskim arhivom v 

Novi Gorici je GK pripravila projekt Zgradili smo mesto z 

namenom zbiranja spominov na nastanek in gradnjo mesta 

Nova Gorica. Prejete zgodbe in slikovni portal so bile objavljene 

na spletnem portalu Kamra. 

Domoznanske zgodbe in osebnosti je GK vnašala na spletna 

portala Kamra in Primorci.si, digitalizirano gradivo pa so 

objavljali na portalu dLib.si.  

Domoznanske vsebine je GK predstavila in promovirala tudi z 
razstavami in predstavitvami in na spletni strani knjižnice. 

 

 

 

3. UPRIZORITVENE UMETNOSTI 

 

 

3.1 Gledališče 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Krepiti zvrstno različnost 
gostujočih predstav v SNG 
Nova Gorica, izboljšana 
ponudba predstav s 
področja ne-dramskih 
zvrsti, povečanje 
zanimanja občinstva za 
tovrstne predstave 
 
Izvajalec: SNG Nova 
Gorica 

Osnovno dejavnost 
dopolnjevati in razvijati z 
aktualnimi gostujočimi 
produkcijami ne-dramskih 
zvrsti (opera, balet, sodobni 
ples, musical, ulični 
gledališče, gledališče mejnih 
zvrsti itd.) 
 

Vključevanje 
gostujočih predstav 
ne-dramskih zvrsti  

SNG Nova Gorica (SNG): 

Od 5. do 8. julija 2017 se je v Novi Gorici že tradicionalno odvijal 

segment Mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana 

Desetnica v Novi Gorici. Pet predstav v okviru festivala si je 

ogledalo preko 600 gledalcev: Cirque Hirsute, Francija Čaplji, 

Markeline, Španija Andante, Sienta la cabeza, Španija Da ti 

grejo lasje pokonci, Teater PolPet, Slovenija Riba, Andrej 

Tomše, Slovenija Krogla 

V koprodukciji z M&N Dance Company je SNG premierno 

https://www.sng-ng.si/spored/2017060208304316/
https://www.sng-ng.si/spored/2017060209193403/
https://www.sng-ng.si/spored/2017060209565873/
https://www.sng-ng.si/spored/2017060209565873/
https://www.sng-ng.si/spored/2017060210232779/
https://www.sng-ng.si/spored/2017060210395428/
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uprizorilo plesno predstavo Ona/on. 
 
V sezoni 2017/2018 je SNG uvedel nov plesni abonma 3 plesnih 
celovečernih dogodkov. Prvi odzivi so odlični. 

2.  Oživitev gledališkega 
festivala v novih pogojih 
(ne le oživljanje formule iz 
preteklosti), raznovrstna 
ponudba gledaliških 
dogodkov in stik 
novogoriškega občinstva s 
tujimi gledališkimi 
produkcijami. 
 
Izvajalec: SNG Nova 
Gorica 

Vzpostaviti temeljit 
programski premislek o 
oživitvi mednarodnega 
gledališkega festivala v novih, 
spremenjenih pogojih ter 
poiskati možnosti za prijavo 
na evropske razpise 
 

Izvedba festivala, 
število gostujočih 
predstav v okviru 
gledališkega festivala, 
število obiskovalcev, 
medijski odzivi 
 

SNG Nova Gorica (SNG): 

Spričo trenutne situacije, ki ne omogoča dodelitve dodatnih 

sredstev za širjenje dejavnosti niti kadrovske okrepitve institucije 

SNG, da bi lahko pripravila uspešen projekt za prijavo na 

evropske razpise, zaenkrat oživitev novega gledališkega 

festivala še ni realna. 

SNG je v koprodukciji z JSKD RS izvedel Festival mladinskih 
gledališč VIZIJE. 

3. Razvoj ponudbe gledaliških 
predstav za otroke in 
mladino, razvoj vzgojno 
pedagoško-gledališke 
dejavnosti, promocija 
gledaliških, plesnih in 
drugih dogodkov, povečan 
obisk.  
 
Izvajalec: SNG Nova 
Gorica, Umetniška 
Gimnazija Nova Gorica, 
VŠU UNG 

Razvijati abonmajske 
programe Goriškega vrtiljaka, 
v katerih gostujejo najboljše 
dramske in lutkovne 
predstave (ali predstave 
mejnih žanrov), ohranjati 
dejavnost Amaterskega 
mladinskega odra in poiskati 
možnosti za povezovanje z 
dejavnostjo dramsko 
gledališke smeri na Umetniški 
gimnaziji Nova Gorica, 
ustanoviti nov, skupni center 
delovanja – studio ali »odra« 
za mlade, ki bi združeval 
gledališke ljubitelje z vseh 
novogoriških srednjih šol in 
tudi študente VŠU UNG, v 
okvir poletnega dogajanja v 
Novi Gorici vključiti predstave, 
ki jih je mogoče odigrati na 
prostem in so namenjene 

Pestrost ponudbe, 
število obiskovalcev 
medijski odmevi, 
število novih 
uprizoritev za mlade  
 

SNG Nova Gorica (SNG): 

Lutkovni polžek:  
SNG je uvedel nov abonma za najmlajše »Lutkovni polžek« ki 
obsega štiri gostujoče lutkovne predstave na malem odru SNG 
Nova Gorica. Vse predstave doslej so bile polno zasedene.  
 
Mali polžek: 
SNG je organiziral osem predstav za abonma Mali polžek 
(vsaka dve ponovitvi) . 
 
Velik polžek: 
Za abonma Velik polžek (vsaka eno ponovitev) je bilo sedem 
gostujočih predstav. 
 
Amaterski mladinski oder – AMO: 
Člani AMO so pod vodstvom Tereze Gregorič izvedli premierno 

uprizoritev, Molierovega Žlahtnega meščana ter dve ponovitvi. 

Premiero in dve ponovitve  si je ogledal 379 obiskovalcev. 

Gledališke igralnice z Medeo Novak: 

Gledaliških igralnic s pravljicami in pesmicami, domišljijskimi 
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otrokom oziroma mladim, 
povečati obisk predstav otrok 
in mladine v organiziranih 
skupinah vrtcev in šol 

raziskovanji in malimi ročnimi spretnostmi za 48 otrok od 5 do 

10 let.  

V okviru lastne produkcije je SNG v letu 2017 uprizorila 
predstavo Ronja – razbojniška hči, avtorice  Astrid Lindgren v 
režiji Juša Zidarja. 

 

 

 

3.2. Ples 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Ustanovitev 
profesionalnega plesnega 
ansambla, dvig ravni 
produkcije na področju 
plesne umetnosti, povečati 
prepoznavnost regije na 
tem področju, povečanje 
zanimanja za ples, večja 
ponudba plesnih predstav, 
napredovanje v njihovi 
kakovosti in 
raznovrstnosti, 
angažiranje večjega 
števila plesalcev, 
povečanje zanimanja in 
razvojno nadaljevanje 
obstoječih aktivnosti na 
področju sodobnega plesa 
v Novi Gorici 
 
Izvajalec: SNG Nova 
Gorica skupaj z nevladnim 
sektorjem 

SNG skupaj z nevladnim 
sektorjem ustanovi 
profesionalni plesni ansambel 
regijskega pomena 
(načrtovano za leto 2015) 

Število produkcij in 
izvedenih predstav  
 

SNG Nova Gorica (SNG): 

Plesna koprodukcijska predstava M&N Dance Company 
Ona/ona tišine (Zavod MN produkcija, Umetniško društvo M&N 
Dance Company) je ob štirih ponovitvah v matični hiši doživela 
izjemen sprejem. 
 
Uvedba novega Plesnega abonmaja štirih celovečernih predstav 
je pričakovano vzbudila precejšen odziv publike. 
 

2.  Ustanovitev plesnega 
festivala domačih in tujih 

Zagotoviti sredstva za 
izvajanje profesionalnega 

Začetek izvajanja 
festivala, število in 

SNG Nova Gorica (SNG): 
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plesnih produkcij, oživitev 
poletnega kulturnega 
dogajanja v mestu, 
nadgraditev 'Plesnega 
poletja', povečanje 
prepoznavnosti Goriške 
preko plesne umetnosti 
 
Izvajalec: SNG Nova 
Gorica v sodelovanju z 
Umetniškim društvom 
M&N DC  

plesnega festivala v Novi 
Gorici v sodelovanju s 
tradicionalnim mednarodnim 
plesno-izobraževalnim 
projektom Plesno poletje v 
Šempetru pri Gorici (možna je 
tudi povezava z novim 
gledališkim festivalom) 
 

kvaliteta predstav, 
število gledalcev in 
obiskovalcev 
 

SNG v sodelovanju z Umetniškim društvom M&N DC  in drugimi 

plesnimi šolami v Novi Gorici še ni uspelo ustanoviti plesnega 

festivala. Žal v letu 2017 tudi tradicionalnega in uveljavljenega 

Plesnega poletja v zadnjih letih v organizaciji M&N DC ni bilo.  

V letu 2017 je SNG sodelovalo kot koproducenti velikega 
plesnega festivala v Gorici (IT) z nazivom Platforma. 

 

 

 

4. LIKOVNE UMETNOSTI 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Razvijati kakovostno in 
reprezentativno ponudbo 
na razstavnem področju, 
povečati število 
zahtevnejših razstavnih 
projektov, ki bodo pritegnili 
čim širši krog občinstva, 
popularizacija zbirk javnih 
zavodov, oblikovanje 
jasne strategije zbiranja 
umetnin, ambicioznejši 
razstavni projekti 
 
Izvajalec: Kulturni dom, 
Goriški muzej 

Postavitev kakovostnih in 
ambicioznih razstav, ki 
prezentirajo zbirke likovnih 
umetnin, nadgradnja e-
portalov, ki prezentirajo zbirke 
likovnih umetnin in povečujejo 
njihovo dostopnost, ohranjanje 
in razvijanje slovenske in ožje 
primorske likovne 
ustvarjalnosti ter ustrezna 
strokovna prezentacija na 
razstavah, izdelava načrta 
pridobivanja umetnin 
 

Število obiskovalcev 
na razstavah, število 
pridobljenih umetnin s 
področja likovne 
umetnosti 
 

Mestna občina Nova Gorica je leto 2017 razglasila za leto 
praznovanja 70. obletnice začetka izgradnje Nove Gorice, zato 
sta Goriški muzej in Kulturni dom Nova Gorica pripravila skupno 
likovno razstavo na kateri je bil predstavljen razvoj likovne 
umetnosti od nastanka Nove Gorice do danes.  
 
Goriški muzej (GM): 
Na Gradu Kromberk so bili predstavljeni umetniki starejše in 
srednje generacije, v mestni galeriji v Novi Gorici pa 
predstavniki srednje in mlajše generacije. Izšel je tudi katalog.  
 
Goriški muzej (GM) je v sodelovanju s Fundacijo Palača 
Coronini Cronberg iz Gorice nadaljeval s projektom skupnih 
dvojezičnih vodstev po zbirki palače Coronini v Gorici in likovni 
zbirki na Gradu Kromberk, kar je bilo uvrščeno v redno ponudbo 
za obiskovalce Goriškega muzeja. S Fundacijo je GM sodeloval 
tudi pri drugih projektih: z razstavo Donne allo specchio (Ženske 
v ogledalu) na kateri so predstavili portrete članic rodbine 
Coronini in likovna dela ženskih umetnic iz svojih zbirk. Za 
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katalog razstave je bil predstavljen portret grofice Olge 
Westphalen Fürstenberg, ki ga je narisala Avgusta Šantel 
starejša. V okviru razstave je bil izveden tudi simpozij. S 
Fundacijo je GM izvedel tudi t. i. Digitalno invazijo (Invasioni 
digitali), projekt, ki se od leta 2013 vsako leto odvija v italijanskih 
muzejih, galerijah, kulturnih inštitucijah in zgodovinskih 
središčih. Cilj dogodka je promocija kulturne dediščine preko 
spleta in socialnih omrežij. Letošnja izvedba je potekala pod 
naslovom Kultura nima meja, zato je Fundacija Palača Coronini 
Cronberg k sodelovanju povabila Goriški muzej. GM je bil tako 
prva slovenska ustanova, ki je sodelovala pri tem projektu. GM 
je obiskovalce povabil na brezplačen ogled zbirk na Grad 
Kromberk in v palačo Coronini Cronberg, kjer so lahko s 
fotografijami in video posnetki, ki so jih nato objavili na spletu, 
podali svoj osebni pogled na razstavljene predmete kulturne 
dediščine, ki so last vseh nas.  
 
S fotografijami in podatki o posmrtnih maskah, ki jih hranijo v 
GM, se je GM vključil v projekt Traces (Posredovanje spornih 
kulturnih dediščin z umetnostjo: od intervencije h koprodukciji) 
Društva za domače raziskave, katerega del je bila tudi razstava 
Odlivanje smrti v Galeriji Vžigalica v Ljubljani. Konec leta je GM 
na Gradu Kromberk na manjši razstavi predstavil umetniški 
projekt À Mon Seul Désir Vanje Merviča, Narvike Bovcon in 
Aleša Vaupotiča, ki je vključeval knjigo umetnika in drobne 
srebrne skulpture. Nastal je kot del mednarodnega 
raziskovalnega projekta Potujoči teksti 1790–1914: 
Transnacionalna recepcija del avtoric na evropskih obrobjih, 
katerega slovenski del je potekal na Univerzi v Novi Gorici.  Na 
novo je GM postavil tudi grafično zbirko Lojzeta Spacala v 
galeriji v Štanjelu.  
 

Kulturni dom (KD): 
Tudi v letu 2017 je Mestno galerijo Nova Gorica zaznamoval 
raznolik razstavni program, v katerega je bilo zajetih več zvrsti 
vizualne umetnosti: od slikarstva, kiparstva, risbe, fotografije do 
različnih projektov s področja sodobnih umetniških praks, ki 
vnašajo v svet umetnosti neko drugačno sporočilnost in estetiko. 



22 

 

Bistveni kriteriji pri izboru razstav so kot doslej bili: na prvem 
mestu kakovost, izvirnost ideje in izvedbe ter vpetost v sodobne 
umetniške tokove. Predstavljanje najnovejših tendenc v 
slovenski sodobni vizualni umetnosti, tesna povezanost z 
lokalnim prostorom, v katerem galerija deluje, in vzpostavljanje 
vezi s tujo likovno produkcijo ostajajo še naprej glavne 
programske smernice galerije. Poleg razstav je KD v okviru 
Soočanj s sodobno vizualno umetnostjo pripravil tudi predavanja 
o sodobni umetnosti, predstavitve projektov in javna vodstva po 
razstavah z namenom popularizacije likovne umetnosti v širši 
javnosti. 
 
KD je nadaljeval tudi z odkupom umetnin za likovno zbirko. V 
letu 2017 so bila kupljena oz. prejeta v dar naslednja umetniška 
dela: 

- Mojca Zlokarnik: Brez naslova (iz cikla Nemo 
govorjenje), 2016, 40 x 130 cm, akril na platno  

- Lado Jakša: Odmev, 1977, 5/30, 27 x 40 cm, digitalni 
mat print iz originala na ČB filmu 

- Lado Jakša: Strel miru, 1977, 8/30, 27 x 40 cm, digitalni 
mat print iz originala na ČB filmu 

- Jasna Samarin: Nokturno št. 3, 2015/16, 190 x 130 cm, 
print in akril na platno 

- Jernej Humar: Brez naslova, iz serije Izklesani travniki - 
Likovna kolonija Negovana Nemca, 2008, 23 x 32 cm, 
digitalni print kaširan na kappa ploščo 

- Anja Kranjc: Sončnice iz cikla v Belo, 2011, 60 x 60 x 
150 cm, železo, mavec, juta, vosek 

2.  Spodbujati vzgojno-
izobraževalne programe 
na področju likovne 
umetnosti  
 
Izvajalec: Kulturni dom, 
Goriški muzej 

Spodbujati in nadgrajevati 
različne vzgojno-izobraževalne 
programe na likovnem 
področju, za otroke, mladino in 
odrasle 
 

Število in kvaliteta 
likovnih delavnic in 
drugih izobraževalnih 
programov, število 
obiskovalcev 

Goriški muzej (GM): 
Pedagoški program je bil tudi v letu 2017 nadgrajen z 
delavnicami, ki so vezane na nove razstave GM. Nekatere 
delavnice je GM pripravil izključno za otroke v prilagojenih 
programih. Odziv je bil odličen. Nove delavnice so začeli izvajati 
tudi na Gradu Kromberk. 
 
Med letom so redno potekala tudi vodstva za vse generacije, 
tako v slovenščini kot tudi v angleščini in italijanščini. 
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Kulturni dom (KD): 
Mestna galerija že vrsto let skrbi za populariziranje vizualne 
umetnosti tudi med otroci in mladimi s skrbno izbranim 
pedagoškim programom. Likovno umetnost skuša KD otrokom 
vseh starostnih stopenj približati z otroškimi likovnimi 
ustvarjalnicami, ki jih (zaenkrat) še brezplačno posredujejo 
vrtcem ter osnovnim šolam na širšem goriškem območju. Pod 
vodstvom domačih likovnih umetnikov z večletnimi izkušnjami 
na področju vodenja kreativnih delavnic, ki so sicer terminsko 
prilagojene razstavnemu programu, otroci razvijajo svojo 
ustvarjalnost ter spodbujajo domišljijo. Poleg tega KD organizira 
tudi Likovno šolo za otroke in odrasle. 

 

 

 

5. GLASBENE UMETNOSTI 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Zagotavljati primerne 
pogoje za kontinuirano 
izvajanje kakovostnih 
glasbenih zvrsti in 
programov, ohraniti vlogo 
Kulturnega doma kot 
osrednje koncertne hiše 
na Primorskem ter še 
povečati vpliv v 
slovenskem in 
mednarodnem prostoru. 
 
Izvajalec: Kulturni dom 

Spodbujanje posredovanja 
kakovostnih glasbenih vsebin 
različnih glasbenih zvrsti, 
nadgrajevati koncertne cikle 
resne glasbe, razvijati in 
promovirati slovensko 
glasbeno ustvarjalnost in 
poustvarjalnost s poudarkom 
na primorski in ožje goriški 
glasbeni ustvarjalnosti in 
poustvarjalnosti ter skrb za 
nacionalno glasbeno 
identiteto, čim večje 
vključevanje mladih in 
nadarjenih glasbenikov v 
koncertni program (cikli in 
festivali), okrepiti sodelovanje 
z zamejskimi kulturnimi 
inštitucijami 

Kakovost in vsebina 
glasbene ponudbe, 
število nastopajočih 
mladih in nadarjenih 
glasbenikov, število 
konkretnih projektov z 
zamejskimi 
organizacijami 
 

Kulturni dom (KD): 
  
KD je osrednja kulturna institucija na Primorskem, ki 
profesionalno uresničuje programsko strategijo na področju 
glasbe, v okviru katere ima visoko zastavljene cilje: 
- oblikovanje in razvijanje kakovostnih glasbenih programov 

resne glasbe znotraj Glasbenega abonmaja, Grajskih 
harmonij, Glasbe z vrtov sv. Frančiška,  

- s profesionalnim delom in kakovostnimi programi utrditi 
pozicijo in ugled osrednje glasbene institucije za glasbeno 
umetnost na Goriškem in Primorskem ter tretjega kulturnega 
centra v slovenskem merilu ter še povečati prepoznavnost v 
slovenskem in širšem mednarodnem prostoru,  

- skrb za recipročnost pri mednarodnih izmenjavah (v okviru 
nekaterih festivalov posredujemo slovenske glasbene 
poustvarjalce, da se predstavijo v tujini), 

- skrb za promocijo slovenske glasbe, vključenost slovenskih 
skladateljev ter slovenskih solistov in zasedb v različne 
koncertne cikle – skrb za nacionalno glasbeno identiteto, 



24 

 

- sodelovanje z zamejstvom (Kulturni dom Gorica, Center za 
glasbeno vzgojo Emil Komel, Kulturni center Lojze Bratuž),  

- omogočanje mladim nadarjenim glasbenikom, zlasti iz Goriške 
in širše Primorske, nastopanje na naših koncertnih odrih, 

- strategija promocije za izmenjavo poslušalcev z obeh strani 
meje (uspešno v okviru cikla Glasba z vrtov svetega 
Frančiška, Glasbeni abonma, Flores Musicae 
izvenabonmajske ponudbe itd. 

2.  Razvijati nove 
mednarodne projekte s 
sredstvi razpisov EU, 
razvoj in izmenjava 
umetniških produkcij, 
spodbuda turistično-
kulturni dediščini območja 
 
Izvajalec: Kulturni dom 

Doseči realizacijo projekta 
ECHOS – Čezmejni odmevi v 
novi finančni perspektivi EU 
2014-2020, pridobitev novih 
možnosti financiranja na 
evropskih razpisih v 
perspektivi 2014-2020 za nove 
oz. sorodne mednarodne 
glasbene projekte 
 

Število vključenih 
glasbenikov in 
glasbenih skupin v 
čezmejnih projektih, 
število čezmejnih 
glasbenih dogodkov, 
nova prizorišča, večje 
število čezmejnih 
obiskovalcev, 
povečanje 
spremljevalnih 
dogodkov 

Kulturni dom (KD): 
 
KD je med letoma 2013 in 2015 izvedel čezmejni evropski 
projekt ECHOS – Čezmejni odmevi v okviru razpisa INTERREG 
Slovenija – Italija. 
 
V letu 2017 pa je bil KD partner pri evropskem razpisu Kultura 
za festival Zbogom orožje, pozdravljena pesem, kjer so 
sodelovali z mednarodnim združenjem za profesionalne 
komorne zbore – TENSO. Z organizacijo omenjenega festivala   
se je KD vključil v mednarodni evropski projekt TENSO 14- 
18, Poezija in glasba. 

3.  Izkoristiti potencial 
Mednarodnega srečanja 
saksofonistov s svetovnim 
tekmovanjem mladih 
saksofonistov, še boljša 
umestitev in 
prepoznavnost Nove 
Gorice na zemljevidu 
pomembnih festivalskih 
destinacij in mednarodnih 
tekmovanj za saksofon, 
razvoj kulturnega turizma 
 
Izvajalec: Kulturni dom 

Nadaljevanje in širitev 
kvalitetne in profesionalne 
izvedbe Mednarodnega 
srečanja saksofonistov, 
umestitev projekta v program 
turizma MONG in izdelava 
primerne promocijske 
platforme 
 

Število koncertov v 
okviru festivala 
srečanja, število 
mladih saksofonistov 
na izobraževalnem 
delu srečanja in 
ljubiteljev tovrstnega 
inštrumenta na 
festivalu, 
prepoznavnost Nove 
Gorice v širšem 
mednarodnem 
prostoru, prispevek k 
kulturnemu turizmu 
 

Kulturni dom (KD): 
 
Nova Gorica je bila že 21. leto zapored zbirališče mladih 
saksofonistov iz Slovenije in tujine. Mednarodno srečanje, ki 
pridobiva vse večji ugled med glasbeniki in poznavalci tega 
instrumenta, je bilo v letu 2017 v znamenju festivala in poletne 
šole z uglednimi profesorji. Pod umetniškim vodstvom prof. 
Matjaža Drevenška in Boštjana Simona so v Novi Gorici 
gostovali izvrstni in v tujini že uveljavljeni saksofonisti, ki so s 
svojimi nastopi dopolnili pester festivalski program. Na koncertih 
v Novi Gorici in okolici smo lahko med 3. in 8. julijem prisluhnili 
saksofonu v različnih kontekstih klasičnih skladb, jazza in 
raznovrstnih drugih sodobnih stilov, v katerih se razkrivajo vse 
njegove izrazne posebnosti. Novost letošnje edicije je bila 
ustvarjalna delavnica pod vodstvom skladatelja in saksofonista 
Milka Lazarja. Mladostni naboj, želja po pridobivanju novega 
znanja in izmenjavi izkušenj, prijetno druženje ter bogato 
spremno festivalsko dogajanje s 6 koncerti so predstavljali tisto 
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kvaliteto, ki nas vzpodbuja, da nadaljujemo s tem odmevnim 
projektom ter tako prispevamo k prepoznavnosti Nove Gorice v 
širšem mednarodnem prostoru in bogatimo poletno dogajanje v 
mestu s kakovostnimi glasbenimi vsebinami. Za še boljšo 
umestitev in prepoznavnost Nove Gorice na zemljevidu 
pomembnih festivalskih destinacij in mednarodnih tekmovanj za 
saksofon je ključna vloga lokalne skupnosti, da v tem projektu 
prepozna potencial in ga finančno še bolj podpre. 

4. Spodbujati vzgojno-
izobraževalne programe in 
glasbene dogodke, 
namenjene otrokom in 
mladim, najmanj ohranjati 
število kvalitetnih 
glasbenih dogodkov 
namenjenih otrokom in 
posledično zanimanje 
mladih in kasneje odraslih 
za kvalitetno glasbeno 
ponudbo. Povečana 
dojemljivost za resno 
glasbo med otroki in 
mladino. 
 
Izvajalec: Kulturni dom 

Kontinuirano spodbujati in 
nadgrajevati različne vzgojno-
izobraževalne programe na 
glasbenem področju, 
kontinuirano spodbujati in 
nadgrajevati sklop glasbenih 
dogodkov, ki so namenjeni 
otrokom 
 

Število kakovostnih 
glasbenih dogodkov, 
posebej namenjenih 
otrokom in mladini, 
število obiskovalcev 
vzgojno-izobraževalnih 
programov 
 

Kulturni dom (KD): 
 
KD že vrsto let tesno sodeluje z Glasbeno mladino Slovenije pri 
oblikovanju programov za mladino. Pri tem sodeluje s petimi 
občinami na Goriškem ter posreduje programe za vse osnovne 
in srednje šole, pa tudi za vrtce. Osnovni cilji tega programa so: 
- vzgoja mladih poslušalcev s komentiranimi koncertnimi 

programi različnih glasbenih zvrsti, 
- pomoč mladim, še neuveljavljenim glasbenikom in jim 

omogočati nastopanje na koncertnem odru, 
- negovanje in popularizacija glasbene dediščine, predvsem 

ljudske glasbe.  
 
Glasbeni programi so prilagojeni različnim starostnim stopnjam, 
izvedbeno pestrost pa zagotavljajo tudi različni načini podajanja 
glasbenih vsebin, od koncertnih nastopov s komentarji, 
lutkovno–glasbenih predstav, do muzikalov z vključitvijo plesa 
ter delavnic, kjer so neposredno v nastajanje glasbe vključeni 
otroci sami. Prvenstvena programska usmeritev je klasična 
glasba, veliko povpraševanja je pa tudi po ljudski in etno glasbi. 
Poleg povezovanja z Glasbeno mladino Slovenije KD občasno 
tudi sam oblikuje programe za različne starostne stopnje (v 
okviru Tedna otroka in ob novem letu), nekatere od teh zavod 
ponudi šolam brezplačno, kot darilo KD otrokom Goriške. S temi 
aktivnostmi se popestri glasbeno življenje mladih in razširi 
vedenje o glasbi. 

 

 

 

6. FILMSKA UMETNOST 
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ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Povečati število projekcij, 
število predvajanih filmov 
in število gledalcev, 
povečanje zanimanja za 
filmsko kulturo, 
nagovarjanje ciljnih 
občinstev, zagotavljanje 
kakovostne filmske 
ponudbe v mestu, 
kontinuiran program 
filmske vzgoje, letni kino 
postane stalnica filmske 
ponudbe v mestu, pestri 
spremljevalni dogodki, ki 
promovirajo filmsko 
umetnost 
 
Izvajalec: Kulturni dom 

V naslednjem obdobju povečati 
obseg filmskega programa, 
povečati število obiskovalcev 
filmskih projekcij in 
spremljajočih dogodkov, 
razvijati različne programe 
namenjene otrokom in mladini 
v okviru filmske vzgoje, 
nadaljevati z vzgojo filmskega 
gledalca s kombinacijo 
izbranega filmskega programa 
in publikacijo Filmski zbornik, ki 
jo izdaja Kulturni dom Nova 
Gorica 

Število vseh 
obiskovalcev filmskih 
projekcij, število 
projekcij, število 
predvajanih filmov, 
število udeležencev 
programa filmske 
vzgoje, število 
spremljevalnih 
dogodkov, dvig 
kakovosti filmske 
kulture 
 
 

Kulturni dom (KD): 

 

KD je v okviru filmske dejavnosti tudi v letu 2017 izvedel abonma 

'Filmsko gledališče' v petkovem in torkovem terminu. Vanj so bili 

vključeni filmi različnih žanrov, ki so bili nagrajeni na filmskih 

festivalih.  

Izveden je bil filmski program 'Filmski vrtiljak'. Gre za celoletno 

ponudbo kakovostnih in umetniških filmov za otroke in mladino, 

kjer mladi gledalci lahko spoznavajo filmsko govorico. Program 

sestavljajo tako kakovostni in nagrajeni animirani filmi kot igrani 

in dokumentarni filmi primerni za različne starostne stopnje. KD 

je izbiral med naslovi, ki so jih ponudili domači distributerji, pri 

izboru pa sta glavno vlogo igrali žanrska raznovrstnost, kakovost 

ter vsebinska raznolikost. Poseben poudarek je na evropskem 

filmu. Filmskemu tednu Evrope tradicionalno namenjamo prvi 

teden v maju. Poleg omenjenega je KD izvedel tudi druge 

zaokrožene filmske cikle (Filmski portreti glasbenih zvezd, teden 

ruskega filma, Noč kratkih filmov… ). 

 

Na področju filmske vzgoje se razvija program za različne 

starostne stopnje. V letu 2017 se je KD priključil projektu Filmska 

osnovna šola za šolsko leto 2017/2018. V okviru tega je KD 

sodeloval pri strokovnem usposabljanju »Filmska vzgoja v 

učilnici in v kinu«. V oktobru pa je KD sodeloval v Mednarodnem 

filmskem festivalu za otroke in mlade »Film na oko«. Poleg 

filmskih projekcij v vseh omenjenih programih in drugih 

zaokroženih ciklih, v okviru filmskega programa KD organizira 

tudi pogovore o filmih, srečanja z ustvarjalci ipd. 

2.  Zagotoviti ustrezne 
pogoje za obratovanje 
kinematografa kot 
nepogrešljive ponudbe 
zahtevnejše in 

V naslednjem obdobju povečati 
obseg filmskega programa, 
povečati število obiskovalcev 
filmskih projekcij in 
spremljajočih dogodkov, 

Število projekcij, 
število gledalcev, 
število spremljevalnih 
dogodkov 
 

Kulturni dom (KD): 
 
Z nabavo digitalnega projektorja je mala dvorana postala 
ustrezno opremljena za digitalno prikazovanje filmov na formatih 
najvišjega standarda. Dvorana pa je sicer dokaj neustrezna za 
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kakovostne filmske 
produkcije, spodbujati in 
nadgrajevati razvoj 
umetniškega filma, 
izvajanje filmskih 
pedagoških programov, 
povečati zanimanja za 
filmsko kulturo, 
zagotavljanje kakovostne 
filmske ponudbe, razširjen 
program filmske vzgoje, 
pestri spremljevalni 
dogodki, ki promovirajo 
filmsko umetnost. 
 
Izvajalec: Kulturni dom 

razvijati različne programe 
namenjene otrokom in mladini 
v okviru filmske vzgoje, 
nadaljevati z vzgojo filmskega 
gledalca s kombinacijo 
izbranega filmskega programa 
in publikacijo Filmski zbornik 
 

izvajanje filmske dejavnosti, saj je kljub temu, da je redno 
vzdrževana, že dotrajana in potrebna temeljite in celovite 
prenove. 

3. Kontinuirano izvajanje 
letnega kina, 
zagotavljanje kakovostne 
filmske ponudbe na 
prostem, povečanje 
obsega ter kakovosti 
filmskega programa, 
popestritev kvalitetne 
kulturne ponudbe v 
poletnih mesecih 
 
Izvajalec: MONG in druge 
organizacije in 
posamezniki 

V proračunu MONG vsakoletno 
zagotoviti sredstva za izvedbo 
letnega kina, iskanje drugih 
možnih virov sofinanciranja 
izvedbe programa 
 

Število obiskovalcev, 
število predvajanih 
filmov, število 
spremljevalnih 
dogodkov 
 

Na ploščadi za novogoriško mestno hišo se je v okviru Poletnih 
prireditev Mestne občine Nova Gorica med 22. julijem in 2. 
avgustom 2017 odvila peta sezona Letnega kina Silvana 
Furlana. Filmskemu občinstvu je ponudila deset filmskih večerov 
in dvajset filmov, slovenskih in tujih avtorjev. Na otvoritvenem 
večeru so si obiskovalci ogledali islandsko - francosko 
romatnično komedijo Dotik vode režiserke Sólveig Anspach. 
Film je prejemnik nagrade SACD v cannski sekciji Štirinajst dni 
režiserjev. V sodelovanju s Filmskim Arhivom RS so pred 
projekcijo filma za kratek čas na velikem platnu letnega kina 
zaživele arhivske podobe izgradnje Nove Gorice, kar je bilo 
izvedeno v počastitev praznovanja 70-letnice Nove Gorice. 
Sledila je  projekcija slovenskega filma Komedija solz, v goste so 
prišli režiser in pisatelj Marko Sosič, direktor fotografije Radovan 
Čok in scenograf  Dušan Milavec. Tretji filmski večer je 
obiskovalce zopet popeljal v zgodovino. Predvajani so bili 
dokumentarni film Trst, Jugoslavija, ki nas vodi v sedemdeseta, 
ko je bil Trst in njegov “Ponte Rosso” priljubljeno nakupovalno 
središče celotne Jugoslavije, ter video esej o nastanku mesta na 
meji Nova Gorica, dokumentarni film Mesto na travniku. Filma so 
predstavile avtorica idejne zasnove filma Trst, Jugoslavija 
Wendy D'Ercole ter režiserki Anja Medved in Nadja Velušček. 
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Tudi letos je bil v program uvrščen animirani film, tokrat film 
Rdeča želva. Projekcijo celovečerca Pojdi z mano, zmagovalca 
festivala slovenskega filma v Portorožu, je obogatil pogovor z 
režiserjem Igorjem Šterkom. Slovenski film pa je bil tudi v 
ospredju večera, na katerem so se predstavili domači mladi 
filmarji, študentje AGRFT v Ljubljani in Akademije za umetnost 
univerze v Novi Gorici. O svojih kratkih filmih so na večeru 
spregovorili Fabris Šulin, Neli Maraž, Leo Černic, Rajat 
Sharma, Rawan Hourani, Sandra Jovanovska in Anne Tassel. V 
uvodu večera so bili predstvaljeni tudi prvi filme, ki so prispeli na 
natečaj Mlado mesto naš utrip, okviru programa 70-letnice Nove 
Gorice. Publika si je lahko ogledala tudi film Zbogom, Berlin! 
režiserja Fatiha Akina, ki je lani osvojil Evropsko nagrado 
mladega filmskega občinstva, pa film Patterson, zadnjo 
mojstrovino Jima Jarmuscha ter Toni Erdmann, veliko senzacijo 
predlanskega festivala v Cannesu. Letni kino v Novi Gorici se je 
zaključil z glasbenim dokumentarcem Moj narobe svet režiserke 
Petre Seliškar in s projekcijo filma s polnim naslovom Glasba je 
časovna umetnost 2, LP film Buldožer – Pljuni istini u oči, 
dokumentarcem o legendarni istoimenski plošči iz leta 1975, 
prvencu subverzivne skupine Buldožer. Slednjega sta 
predstavila producentka Viva Videnović in scenarist, 
Novogoričan, glasbeni kritik in scenarist filma Igor Bašin. V petih 
letih nam je uspelo izoblikovati zvesto filmsko občinstvo (preko 
2500 obiskovalcev), ki redno obiskuje Letni kino Silvana Furlana, 
in potrjuje, da si občinstvo tovrstne kulturne ponudbe v mestu 
močno želi. 

 

 

 

7. INTERMEDIJSKE UMETNOSTI 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Razvijati Festival 
novomedijske umetnosti 
Pixxelpoint v smeri 
programsko ambicioznejšega 

Širjenje prepoznavnosti in 
obiskanosti festivala, 
okrepiti čezmejni značaj, 
ohranjati bogato 

Večje število domačih in 
tujih ustvarjalcev, ki 
sodelujejo na festivalu, 
večje zanimanje 

Kulturni dom (KD): 
 
Nova Gorica in Gorica sta bili od 1. do 8. decembra 2017 v 
znamenju festivala Pixxelpoint, ki ga KD pripravlja že 
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in mednarodno odmevnega 
dogodka, povečati zanimanje 
obiskovalcev, medijev in 
strokovne javnosti za 
intermedijske umetnosti ter 
večji obisk tujih umetnikov in 
gostov, zlasti strokovnjakov 
za nove medije, večja 
prepoznavnost domačih 
ustvarjalcev, povečanje 
prisotnosti in vpliva 
intermedijske kulture v 
razmerju do tradicionalnih in 
uveljavljenih umetniških zvrsti 
ter izobraževalni učinek na 
najširše občinstvo 
 
Izvajalec: Kulturni dom 

obfestivalsko dogajanje, 
umestiti projekt v program 
turizma MONG, izdelati 
primerno promocijsko 
platformo 
 

občinstva za 
intermedijske umetnosti 
 

osemnajsto leto zapored. Tudi tokrat je bil festival v znamenju 
sodobnih umetniških praks. Prvotni namen festivala, ki si je za 
cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu 
in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi 
možnostmi uporabe novih medijev, je daleč presegel svoje 
okvire. Predvsem v zadnjih nekaj letih se je festival lotil 
zahtevnega predstavljanja vrhunskih umetnikov, ki s svojimi 
deli premikajo meje in razumevanje vloge medijskih umetnosti 
in sodobnih umetniških praks, zaradi česar se Nova Gorica že 
umešča na svetovni zemljevid najsodobnejšega dogajanja na 
tem dinamičnem, vedno svežem in vznemirljivem, a 
zahtevnem umetnostnem področju. Pixxelpoint se je tako v 
času svojega delovanja nedvomno uveljavil kot eden 
najpomembnejših tovrstnih festivalov v slovenskem prostoru in 
si je obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem merilu. 
 
Festival se že več kot desetletje razvija tudi kot čezmejni 
projekt, ki ob svoji globalni vlogi hkrati vzpodbuja umetniško in 
teoretsko ustvarjalnost tudi na obmejnem območju ter razvija 
čezmejno sodelovanje na inventivnem polju sodobnih 
umetniških praks, ki že same po sebi ne poznajo meja.  
 
Glavna ambicija festivala za naprej je nedvomno doseči 
živahno izmenjavo najnovejše in najpomembnejše svetovne 
umetniške produkcije s področja sodobnih umetniških praks, 
skratka pravi preboj na mednarodno sceno, kar pa je 
povezano predvsem z veliko večjimi finančnimi sredstvi. Zato 
je ključnega pomena, da lokalna skupnost prepozna in razume 
festival kot pomembno promocijo za mesto, idealen medij 
komunikacije s svetom, urbano manifestacijo, s katero bi se 
Nova Gorica lahko ponašala in dosegla prepoznavnost v 
širšem mednarodnem prostoru. 

 

 

 

8. KULTURNI PROJEKTI V JAVNEM INTERESU, KI SE SOFINANCIRAJO PREKO JAVNIH RAZPISOV 
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ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Finančna in druga podpora 
nevladnim organizacijam in 
samostojnim kulturnim 
ustvarjalcev na področju pri 
izvajanju kvalitetnih kulturnih 
projektov in programov  
 
Izvajalec: MONG 

Vsakoletno zagotavljanje 
proračunskih sredstev za 
izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje nevladnih 
organizacij in samostojnih 
ustvarjalcev na področju 
kulture v javnem interesu 
MONG v okviru 
razpoložljivih možnosti ter 
ohranjanje sredstev vsaj na 
istem nivoju kot v preteklih 
letih 

 V letu 2017 so bila sredstva za izvedbo Javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih projektov v MONG povečana.  
Sredstva so bila odobrena 27 prijaviteljem za izvedbo 34 
projektov. 
 
Finančna podpora je izjemnega pomena, saj bi se sicer zaradi 
finančnih težav večina projektov sploh ne izvedla. Izvedeni 
projekti so bili zelo raznoliki in so segali na različna področja 
kulturnega ustvarjanja in delovanja (likovno, glasbeno, 
fotografija, literatura, kulturna dediščina itd.).  
 

2.  Nadaljnji razvoj Kulturnega 
centra Mostovna, ki bo 
privabil in povezoval ljudi iz 
širše regije, Slovenije in 
sosednje Italije, povečan 
obseg mednarodnega 
sodelovanja, povečan obseg 
obiskovalcev, spodbujanje 
multikulturnosti, mladi 
postanejo še pomembnejši 
partner v kulturnem 
dogajanju MONG. 
 
Izvajalec: MONG, zavod 
Masovna 

Izvajanje ambicioznejših 
programov, zagotavljati čim 
bolj stabilne pogoje za 
delovanje in razvoj 
neinstitucionalne kulture, 
izvajanje potrebnih 
sanacijskih in vzdrževalnih 
posegov v objektu 
Mostovna  
 

Večja odmevnost 
dogodkov, povečan 
obseg sodelovanja z 
javnimi zavodi, tujimi 
partnerji in drugimi 
izvajalci kulturnih 
programov, bolj 
optimalna izkoriščenost 
javne kulturne 
infrastrukture, povečan 
obseg raznovrstne 
kulturne ponudbe, 
povečan obseg 
neformalnih 
izobraževalnih 
programov, povečan 
obisk domače publike 
povečan obisk tuje 
publike. 

Zavod neinstitucionalne kulture Masovna (Masovna): 
 
Masovna je tudi v letu 2017 organizirala prireditve predvsem 
na področju vokalne in instrumentalne glasbe, pa tudi 
gledališča, folklorne dejavnosti, sodobnega plesa, filma, 
literarne in likovne dejavnosti. Glasbene prireditve so bile 
organizirane na regijskem, državnem in v nekaterih primerih 
tudi mednarodnem nivoju. Usmerili so se predvsem v 
slovensko glasbeno sceno in s tem zagotovili dostopnost do 
raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše umetniške produkcije 
slovenskega kulturnega prostora. Pri tem so pomagali na 
najrazličnejše načine mladim, še neuveljavljenim skupinam in s 
tem pripomogli k spodbujanju vrhunske ustvarjalnosti in 
sodobne, izvirne produkcije. Delovali so čim širše, tako, da 
smo skušali zajeti čim več glasbenih zvrsti in žanrov.  
Koncertni program v letu 2017 je zajemal 33 koncertnih 

dogodkov. Glasbeni cikel koncertov so razdelili po sklopih 

glede na glasbeno zvrst (rock, etno, jazz/blues, elektro,...). 

Ciklično so se glasbene zvrsti mešale med sabo, a vseeno 

ohranjale enake časovne intervale v obdobju od januarja do 

decembra 2017. 

Glasbeni program je in bo tudi v naslednjih letih usmerjen 

predvsem v slovensko glasbeno produkcijo. Gostili so in bodo 

različne slovenske glasbene izvajalce, tako soliste, kot tudi 
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glasbene skupine, ki še niso priznane in ki si glasbeno pot šele 

utirajo, pa tudi tiste, ki so znane po Sloveniji in svetu.  

Okrog 50 glasbenih skupin, ki jih je gostila Masovna, izkazuje 

določeno kakovost. Vse imajo izdan najmanj en nosilec zvoka, 

na domačih in tujih odrih nastopajo že več let, prepoznavni so 

v slovenskem glasbenem prostoru in imajo svoje poslušalce. 

Nekatere od povabljenih glasbenih skupin so v letu 2017 izdale 

oz. so bile tik pred izdajo najnovejše zgoščenke, tako, da so 

bili koncerti v živo dokaj sveži in inovativni. 

Pod okriljem zavoda delujejo različne sekcije in posamezniki 

(filmska, glasbena, gledališka, oblikovalska, športna), ki v 

prostorih intenzivno vadijo in dograjujejo svoje znanje. 

Masovna vključuje tudi posebej nadarjene mlade domače 

ustvarjalce, zato so jim kot spremljajočim glasbenim skupinam 

omogoča nastop v prostorih Mostovne. Poseben pomen se 

daje tudi zamejskim skupinam. 

Zaradi izjemne lege KC Mostovna (tik ob meji z Italijo), je 

veliko zanimanje za glasbene vsebine tudi za obiskovalce 

onstran meje, zato je Masovni uspelo večkrat ponesti 

slovensko glasbeno ustvarjanje preko meje na bistveno večji 

glasbeni trg. Pogosto je bila Mostovna odskočna deska za 

številne glasbene skupine, ki so jih kasneje gostili v Italiji in tudi 

drugih evropskih državah. 

Pri doseganju ciljev so nekatere pomanjkljivosti vezane 
predvsem na pomanjkanje sredstev. Težave se pojavljajo 
predvsem na področju financiranja programa in vlaganja v 
objekt. Pogosto se programska sredstva (lastna sredstva) 
namenja popravilom in tekočemu vzdrževanju objekta.  
Zavod Masovna je pri svojih obiskovalcih izvedel anketo glede 
programov, ki jih ponuja Mostovna: 80% obiskovalcev je 
izrazilo splošno zadovoljstvo s ponudbo programov. 89% 
mladih je odgovorilo, da se bo zagotovo udeležilo tudi 
nadaljnjih programov. Rezultati so pokazali, da je bila po 
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mnenju sodelujočih v anketi Masovna uspešni pri doseganju 
skoraj vseh zastavljenih ciljih. Kjer so pomanjkljivosti 
(predvsem vezane na siromašno financiranje), so sprejeli 
določene ukrepe. 
Neformalno in priložnostno učenje mladim omogoča pridobitev 
temeljnih sposobnosti ter prispeva k njihovemu osebnemu 
razvoju, socialni vključenosti in aktivnemu državljanstvu ter tudi 
izboljšanju možnosti za zaposlitev. Prostovoljne aktivnosti 
posameznikov na področju mladine zagotavljajo pomembno 
dodano vrednost za njih same ter za gospodarstvo in širšo 
družbo. Pozitivno je, da raste število prostovoljcev. V letu 2017 
je v okviru Zavoda Masovna delovalo 8 prostovoljcev več kot v 
preteklem letu; to pripomore k stabilnejšemu delovanju zavoda 
in trajnejšemu zadovoljevanju kulturnih potreb. 
 
V letu 2017 je pritegnilo pozornost tujih (predvsem italijanskih 
in hrvaških) in nacionalnih medijev vsaj 10 dogodkov. Gre 
predvsem za koncerte mednarodno priznanih glasbenih 
skupin, ki v sklopu turnej gostujejo praktično po celem svetu. 

 

 

 

9. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAMI NA PODROČJU KULTURE 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Ohranjanje sofinanciranja 
za kvalitetne kulturne 
otroške in mladinske 
programe najmanj na 
sedanji ravni 
 
Izvajalec: sofinancer oz. 
razpisovalec finančnih 
sredstev je MONG, 
programe za otroke in 
mladino izvajajo tudi javni 
zavodi s področja kulture, 

Obseg in prednostna 
področja javnega interesa se 
pretežno financirajo preko 
javnih zavodov, ki izvajajo 
kulturne programe za otroke 
ter s podporo kulturnim 
programom in projektom 
preko javnih razpisov (razpis 
za kulturo oz. mladino) 
 

Kvaliteta in obseg 
izvedenih 
programov/projektov, 
število 
prijavljenih/odobrenih 
vlog na javni razpis 

Številni progami in projekti, ki se sofinancirajo preko Javnega 
razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in 
projektov neposredno ali posredno segajo tudi na področje 
kulturne vzgoje in izobraževanja. 
 
Preko javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov, ki 
je namenjen nevladnim organizacijam in posameznikom, pa se 
sredstva pogosto namenjajo tudi mlajši populaciji, predvsem 
mladim, pa tudi otrokom. 
 
Otroški in mladinski kulturni programi, ki jih izvajajo javni 
zavodi s področja kulture in druge organizacije in posamezniki 
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Mladinski center ter druge 
nevladne organizacije in 
posamezniki 

so navedeni v drugih poglavjih, prav tako tudi projekti in 
programi Mladinskega centra Nova Gorica.  

 

 

 

10. DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE V MONG 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Delovanje javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je 
MONG, se glede na 
kakovost programov in 
poslovanje ohranja vsaj na 
ravni iz predhodnega leta, 
pri čemer si javni zavodi 
prizadevajo za zviševanje 
števila obiskovalcev in 
deleža lastnih sredstev 
znotraj vseh prihodkov. 
 
Izvajalec: MONG, javni 
zavodi na področju kulture 

Ohranitev proračunskih 
sredstev na ravni 
predhodnega leta 

Število obiskovalcev, 
število in obseg 
izvedenih 
programov/projektov 

Podatki o višini sofinanciranja ter drugi statistični podatki se 
nahajajo v poglavju 16. 

2.  Sprejem razvojnih strategij 
javnih zavodov na področju 
kulture, katerih 
ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je MONG 
 
Izvajalec: Javni zavodi na 
področju kulture 

Strateško načrtovanje, 
ureditev začasnega 
financiranja in predhodnih 
uskladitvenih načrtov dela z 
ustanoviteljem ter na 
usposabljanje članov svetov 
zavodov. Za nemoteno in 
kvalitetno izvajanje javne 
službe, za katero so javni 
zavodi ustanovljeni, morajo 
imeti sprejet petletni strateški 
načrt. 

Sprejem razvojnih 
strategij javnih zavodov 

Vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je 
Mestna občina Nova Gorica imajo sprejete petletne strateške 
načrte, ki so bili predhodno usklajeni z ustanoviteljem in 
financerjem. 
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11. STRATEŠKI CILJI IN UKREPI NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNSOTI 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Ohranitev obsega, 
izboljšanje kvalitete in 
prepoznavnosti produkcije 
na področju ljubiteljske 
kulture, boljša umestitev 
ljubiteljske kulture v kulturno 
podobo MONG 

 
Izvajalec: JSKD, ZKD, 
kulturna društva, KS, MONG 

Ustanovitev in delovanje 
študijskega centra za 
področje dejavnosti, 
organizacija lokalnih, 
medobmočnih, državnih 
preglednih prireditvenih in 
izobraževalnih programov ter 
tekmovanj za posamezna 
področja dejavnosti, vključitev 
ljubiteljske kulture v umetniški 
program na javnih površinah 
(tudi zunanjih), zagotoviti 
primerno zastopanost 
kvalitetnih domačih glasbenih 
sestavov na kulturnih 
dogodkih, ki jih organizira 
MONG nadaljevanje in 
razvijanje Festivala ljubiteljske 
kulture v amfiteatru gradu 
Kromberk s prikazom letnih 
produkcij novogoriških 
društev in presežkov letne 
produkcije novogoriške 
ljubiteljske kulture 

Število kulturnih društev, 
število članov kulturnih 
društev, število 
programov in projektov, 
število kulturnih 
dogodkov, število 
izobraževalnih 
programov, večje število 
kakovostnih dogodkov v 
mestu in v okolici, večje 
število obiskovalcev, 
obisk kulturnih prireditev, 
nastopi domačih 
instrumentalnih 
sestavov, večje število 
mladih včlanjenih v 
društva 
 

JSKD Območna izpostava Nova Gorica (JSKD): 
 
JSKD v Novi Gorici pokriva območje 6 občin: Brda, Kanal ob 
Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in 
Mestna občina Nova Gorica. Skoraj 3.000 ljubiteljskih kulturnih 
ustvarjalcev uresničuje in izraža svoje kulturne ambicije in 
potenciale ter sooblikuje kulturno podobo goriškega prostora. 
Številna kulturna društva s svojimi sekcijami in posamezniki z 
vrsto produkcijskih aktivnosti, tvorno bogatijo že tako močno 
razvejano kulturno življenje v regiji. Z vključevanjem in 
izmenjavami programov društev, ki delujejo v diaspori, je ta 
utrip še toliko zanimivejši in pestrejši. V letu 2017 so bili 
izvedeni državni, regijski, območni in drugi programi kot 
predvidevajo letni in srednjeročni plani. Za vsa področja 
dejavnosti je JSKD uveljavila programe, ki sferi ljubiteljske 
kulture omogočajo, ne zgolj primerjalno vrednotenje ustvarjalnih 
dosežkov, temveč tudi izmenjavo gostovanj, primerno 
razporejenost in kakovost izobraževalnih programov. Vse to je 
vplivalo na število, dvig in kvaliteto produkcije ter vpetost 
programov v okolje MONG. 
 
V letu  2017  je JSKD izvedla projekte s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in druge programe s področja kulture. 
Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri vsakovrstnih 
društvenih aktivnostih. Koncept programa JSKD je dovolj 
raznolik in pokriva celotno paleto običajnih prostočasnih 
kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot ljubiteljsko kulturno 
ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno in 
literarno področje, folkloro, film … Vzporedno z izvedbami 
predstavitvenih projektov za posamezna umetniška področja, 
posebno pozornost namenjajo visokokvalitetnim izobraževalnim 
programom. Zahvaljujoč angažiranju zaposlenih pri obveščanju, 
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se lahko pohvalijo z nadpovprečno visokim številom 
obiskovalcev prireditev (cca. 26.850) ter zelo dobro udeležbo na 
naših seminarjih in strokovnih predavanjih. Število nastopajočih 
v letu 2017 je znašalo več kot 9500, med nastopajočimi nas 
veseli generacijska pestrost, od otrok do starostnikov.  
Nekatere projekte prirejajo tradicionalno (redni program), druge 
občasno (dodatni program). Večino izobraževalnih programov 
se izvaja v Novi Gorici, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Nova Gorica (ZKD Nova Gorica). 
 
Programi študijskega centra se izvajajo povsod po Sloveniji,  
tudi v Novi Gorici (zborovodska šola, gledališke delavnice, tečaj 
retorike, likovne delavnice …). Fizično Študijskega centra ni 
nikjer, saj se programi izvajajo v prostorih, s katerimi 
razpolagajo posamezne območne izpostave. 
Velik problem v Novi Gorici predstavlja zagotavljanje prostora, 
kjer bi tako obsežen program lahko izvajali.   
Že dlje časa potekajo pogovori o ustreznih prostorih, tako za 
ljubiteljsko kulturo kot za študijski center, a v letu 2017 je bila 
neuspešna pobuda za t. i. center Remiza. 
 
V letu 2017 je JSKD OI Nova Gorica izvedel javno-programski 
razpis za izbor kulturnih programov in projektov na območju 
Mestne občine Nova Gorica v višini 122.500 EUR; 
sofinanciranje programa je bilo odobreno 23 prijaviteljem (22 
kulturnim društvom in eni zvezi kulturnih društev), ki delujejo na 
različnih področjih kulturnega ustvarjanja. 
 

2.  Optimizirati pogoje za 
delovanje večjih 
instrumentalnih sestavov 
 
Izvajalec: MONG, JSKD, 
ZKD, društva 
 

Pomoč pri reševanju 
prostorske stiske, ki pesti 
člane orkestrov, iskanje 
ustreznih prostorov za vadbo 
orkestrov in drugih 
instrumentalnih sestavov s 
poudarkom na optimizaciji 
pogojev za delo 
simfoničnega orkestra Nova. 

Izboljšani pogoji za 
delovanje, rast kvalitete 
orkestrov, število 
mladih, vključenih v 
orkestre, 
reprezentativnost, 
prepoznavnost, število 
mladih vključenih v 
instrumentalne sestave, 
število koncertov 

JSKD in ZKD: 
 
Veliko instrumentalnih, folklornih, vokalnih, plesnih, 
gledaliških, literarnih, likovnih skupin (društev, sestavov)  vadi 
in se srečuje v prostorih Točke ZKD Nova Gorica, v kulturnih 
domovih, v prostorih krajevnih skupnosti in drugih dvoranah 
oz. ustanovah. 
 
Še vedno je cilj, da bi se z novim kulturnim centrom zagotovilo 
trajna rešitev za delovanje večjih sestavov. V letu 2017 je 
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orkestrov 
Pojasnilo: S prostorsko 
problematiko se 
ukvarjata predvsem dva 
večja orkestra, in sicer: 
simfonični orkester Nova 
filharmonija in Goriški 
pihalni orkester. 

Mestna občina Novca Gorica pričela informativne pogovore 
(idejni orisi) o novi lokaciji (prostorih) za potrebe ljubiteljske 
kulture (t. i. Remiza), vendar z odločitvijo Mestnega sveta 
predlagana lokacija ni bila sprejeta.  
 
Filharmonija NOVA, orkester je v letu 2017 »zamrznil« 
delovanje. Poleg težav s prostorom in načinom financiranja so 
se pojavili še generacijski premiki. Veliko dijakov, ki so delovali 
v orkestru, je odšlo na študij in s tem zapustilo aktivno 
delovanje v sestavu, kar je privedlo do pomanjkanja 
glasbenikov (inštrumentalne vrzeli) in posledično najemanja 
substitutov. 

3. Uvedba gostujočih lutkovnih 
predstav v okviru 
lutkovnega abonmaja, ki bi 
ga poimenovali 
»Lutkovnega abonma 
Milana Klemenčiča«.  
 
Izvajalec: koprodukcija 
JSKD, ZKD 
 

Iskanje dodatnih virov 
financiranja 

Število gostujočih 
lutkovnih predstav, 
število obiskovalcev 

Zaradi pomanjkanje finančnih sredstev, kadra in ustreznih 
prostorov je bila izvedba »Lutkovnega abonmaja Milana 
Klemenčiča« onemogočena. 
Z letom 2017 je z izvajanjem lutkovnega abonmaja pričelo 
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, ki ima za to vse 
ustrezne pogoje. Dva lutkovna abonmaja v mestu pa nista ne 
vzdržna ne smiselna.  
 

4. Sodelovanje kulturnih 
društev, ZKD in JSKD s 
sorodnimi organizacijami v 
zamejstvu, Uveljavljanje 
enotnega slovenskega 
kulturnega prostora, 
navezovanje stikov z 
italijanskimi kulturnimi 
društvi, izvedba skupnih 
programov dveh mest 
 
Izvajalec: MONG, ZKD, 
JSKD, društva 

Intenzivirati stike s 
slovenskimi in italijanskimi 
kulturnimi društvi in 
organizacijami v sosednji 
goriški inj mejnih občinah. 

Število skupnih 
projektov, število 
izmenjav gostovanj 
kulturnih društev  
 

JSKD OI Nova Gorica: 
 
Stiki s Slovenci v zamejstvu so se intenzivirali, sodelovanje in 
vključevanju njihovih skupin in projektov na različnih področjih 
ljubiteljskih in drugih kulturnih dejavnosti (sodelovanje na 
srečanjih, izobraževanjih in prireditvah). 
 
JSKD sodeluje z zamejskimi društvi in organizacijami (Slofest, 
Ceciljanka, Primorska poje …), vsako leto se na pregledna 
srečanja JSKD prijavljajo slovenska društva iz sosednje 
Gorice. 
 
JSKD organizira Primorsko poje v soorganizaciji z ZPZ 
Primorske, ZSKD TRST, Gorica in Videm; ZSKP Gorica in 
ZCPZ Trst 
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Festival Tenso 2017/Zbogom orožje, pozdravljena pesem (23. 
9. 2017). V okviru mednarodnega festivala TENSO, kjer so 
nastopali profesionalni pevski zbori, je bila posebna pozornost 
namenjena tudi ljubiteljskemu petju. Zborovska transverzala je 
potekala od Loga pod Mangrtom, Kobarida, Tolmina, Prevale 
nad Novo Gorico, Sabotina, Doberdoba do Sveta pri Komnu in 
se zaključila v Gorici.  
 
Slofest 2017 (9. 9. 2017) – Sprehod slovenske kulture od Trga 
evrope do središča Gorice (Italija), v s soorganizaciji JSKD. 
 
Vsako leto JSKD sodeluje z Zvezo Slovenske katoliške 
prosvete Gorica pri Reviji goriških pevskih zborov Ceciljanka 
2017. Letos (18. in 19. november) je v Kulturnem centru Lojze 
Bratuž revija potekala že 59. 
 
V mesecu decembru (14. 12. 2017) je JSKD skupaj s 
Kulturnim centrom Lojze Bratuž in ZKD organizirala koncert 
Zbora slovenske filharmonije.  
 
Božo Tabaj (KPD Štandrež), je na pobudo JSKD OI Nova 
Gorica prejel Srebrno plaketo Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti za leto 2017.  
 
Sodelovanje društev s sorodnimi organizacijami v zamejstvu je 
izredno bogato: zborovodje, pevci, režiserji, gledališki igralci, 
plesalci, literati … izvajajo številne skupne programe. 
 

 

 

 

12. INVESTICIJE V JAVNO INFRASTRUKTURO NA PODROČJU KULTURE 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Izgradnja sodobnega 
kulturnega centra 
 

Določitev lokacije, izvedba 
arhitekturnega natečaja, 
pridobitev projektne 

 Kulturni dom (KD): 
 
Tudi v letu 2017 se z aktivnostmi ni nadaljevalo. KD je 
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Izvajalec: MONG dokumentacije, preureditev 
sedanjih prostorov. 

opozarjal na nevzdržne razmere ter ponovno izpostavil 
nujnost izgradnje novega kulturnega centra. Stavba 
Kulturnega doma je stara že skoraj 40 let, sicer redno 
vzdrževana, vendar že zelo dotrajana, izven standardov o 
varstvu pri delu in požarni varnosti ter premajhna za sedanji 
obseg umetniških programov. Pričakuje se, da se bo čim prej 
sprejelo dokončno odločitev o gradnji novega kulturnega 
centra, ki ga mesto kot bodoče regijsko središče in 
univerzitetno mesto potrebuje. Morda je kandidatura Nove 
Gorice za Evropsko prestolnico 2025 priložnost, da se resno 
pristopi k reševanju te problematike in poišče možnosti, kako 
čim prej zagnati to prepotrebno investicijo v omenjeno kulturno 
infrastrukturo. 

2.  Prenova gradu Kromberk z 
okolico, kvalitetnejši 
prireditveni in razstavni 
pogoji, zboljšana 
dostopnost, možnost 
protokolarnih prireditev. 
promocija gradu kot 
izletniške, prireditvene in 
kulturne točke. 
 
Izvajalec: Goriški muzej 

Nakup in postavitev dvigala, 
zamenjava oken, dokončanje 
prenove razstavnih 
prostorov, ureditev pritličja 
(sanitarije, recepcija, 
muzejska trgovina), ureditev 
dostopnih poti za invalide, 
oprema amfiteatra s 
sanitarijami in pomožnimi 
prostori (garderoba, 
skladišče), urediti pešpoti in 
depo za kamnito dediščino, 
načrt rednega in 
investicijskega vzdrževanja. 

Večje število dogodkov, 
večje število 
obiskovalcev 
 

Goriški muzej (GM): 
 
Grad Kromberk je bil v preteklih dveh letih opremljen z 
dvigalom in klančino, ki omogočata dostop v grad in razstavne 
prostore tudi invalidom ter starejšim osebam.  
Dvorana v drugem nadstropju je bila opremljena z novim 
projekcijskim platnom in projektorjem v visoki ločljivosti. 
S pomočjo projektorja in novega računalnika se lahko 
predvajajo tudi video vsebine v visoki ločljivosti, kar grad 
približa željam tistih, ki si Grad Kromberk izberejo kot lokacijo 
za konferenčne dejavnosti. 
 
Za promocijo in atraktivnejši samostojni ogled za domače in 
tuje goste je Goriški muzej pripravil še audio vodnike za 
pametne telefone. Za promocijo gradu se med drugim 
poslužujejo nacionalnih akcij v kulturi, kjer obiskovalcem 
nudijo brezplačna strokovna vodstva. 

3. Dokončanje izgradnje 
prostorov Goriškega muzeja 
v Solkanu 
 
Izvajalec: MONG in Goriški 
muzej 

Pridobitev manjkajoče 
dokumentacije, pridobitev 
sredstev iz EU razpisov 

Pridobljena projektna 
dokumentacija, vključno 
z načrtom rednega in 
investicijskega 
vzdrževanja, zagotovitev 
virov za izgradnjo 
prostorov 
 

Goriški muzej (GM): 
 
V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija načrtov 
PZI sprememb projektne dokumentacije druge faze ureditve 
muzejskega kompleksa (stavba z delavnicami). Izdelana je 
tudi že projektna dokumentacija za opremo delavnic. Izdelali 
smo tudi PZI projekt za prizidek k Vili Bartolomei. Goriški 
muzej ima vsa potrebna dovoljenja in izdelano vso projektno 
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dokumentacijo za izvedbo, vključno z načrti za opremo, za:  
- izgradnjo konservatorsko – restavratorsko delavnice  v 

nadaljevanju že izgrajene upravne stavbe, 

- izgradnjo prizidka k Vili Bartolomei s servisnimi 
prostori in 

- obnovo parka Vile Bartolomei. 
 
Glede na širši, regijski pomen poslanstva in dejavnosti 
Goriškega muzeja ter navedenih investicij bo v naslednjih 
odlokih o proračunu MONG potrebno zagotoviti investicijska 
sredstva. Vso izdelavo navedene dokumentacije je financiral 
Goriški muzej iz naslova presežka iz preteklih let.  

4. Pridobitev dokumentacije za 
obnovo in revitalizacijo 
gradu Rihemberk 
 

Izdelava idejne zasnove, 
programske naloge, 
kulturnovarstvenega soglasja 
in ostale potrebne 
dokumentacije za sanacijo, 
pridobitev sredstev iz drugih 
virov (razpisi EU) 
 

Izdelava projekta, 
pridobitev kultno-
varstvenega soglasja, 
pridobitev projektne 
dokumentacije. 
 

V letu 2017 so v zvezi v obnovo in revitalizacijo kulturnega 
spomenika Grad Rihemberk potekale naslednje aktivnosti: 
Obnova gradu oziroma njegovih delov: nadaljevanje čiščenja 
območja gradu in njegove neposredne okolice, urejanje t. i. 
varne poti znotraj grajskega obzidja, ureditev sprejemne točke 
za obiskovalce, čistilna akcija s prostovoljci v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Branik in lokalnimi društvi. redno 
vzdrževanje območja gradu med sezono odprtja, obnova 
prvega dela streh grajskih poslopij. 
 
Oživljanje gradu, povečanje njegove javne dostopnosti in 
rabe: z Goriškim muzejem so potekali razgovori glede 
sodelovanja pri upravljanju in oživljanju gradu – izvedena 
priprava strokovnih gradiv v zvezi z gradom Rihemberk in 
izvedeno sodelovanje pri izobraževanju na temo gradu 
Rihemberka. Izdelava elaborata/programa Interpretacija 
naravne in kulturne dediščine gradu Rihemberk ter 
Interpretacija naravne in kulturne dediščine gradu Rihemberk 
Izvedba izobraževanj za potencialne vodnike in interpretatorje 
kulturne in naravne dediščine gradu Rihemberk – kot priprava 
na odprtje gradu v letu 2017, vzpostavitev organizacijske 
strukture za izvajanje obiskov gradu Rihemberk – v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Branik in lokalnimi društvi; 
omogočanje prostega dostopa na grad za individualne in 
omogočanje dostopa za organizirane skupine v spremstvu 
vodnika. odprtje gradu za javnost 15. 6. 2017, s slavnostno 
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prireditvijo, Organizacija oziroma so-organizacija več manjših 
in večjih javnih prireditev na gradu Rihemberk, vzpostavitev 
stalne kontaktne telefonske številke ter elektronskega naslova 
za informiranje v zvezi z gradom ter koordinacijo obiskovalcev. 
vzpostavitev in aktivno delovanje Facebook strani Grad 
Rihemberk za informiranje obiskovalcev in ostale javnosti ter 
spodbujanje obiska lokacije. redno informiranje javnosti glede 
dogajanja na gradu preko rednih kanalov obveščanja Mestne 
občine Nova Gorica ter komunikacijskih aktivnosti v okviru 
projekta RESTAURA, Revitalizacija zgodovinskih stavb s 
pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva, pilotni projekt 
Grad Rihemberk. V letu 2017 je bilo v različnih medijih 
objavljeno preko 40 različnih člankov in drugih medijskih 
prispevkov na temo gradu Rihemberk, njegove obnove in 
revitalizacije.  
 
V okviru projekta RESTAURA so potekale naslednje 
aktivnosti: ustanovitev in delo v sodelovanju s skupino lokalnih 
deležnikov, ki je omogočilo boljšo komunikacijo tudi pri vseh 
drugih zadevah povezanih z gradom, izdelava Celovitega 
načrta revitalizacije stavbne dediščine Mestne občine Nova 
Gorica, s pilotno lokacijo Grad Rihemberk, izdelava 
dopolnjenega programa s predlaganimi bodočimi funkcijami 
posameznih delov gradu (kot projektna naloga in dopolnitev v 
2015 izdelane projektne dokumentacije - Idejne zasnove nove 
ureditve gradu Rihemberk, podlaga za pripravo 
Konservatorskega načrta), preko celega leta so potekale 
prijave na različne razpise za pridobitev sredstev. 

5 Pridobitev in revalorizacija 
Laščakove vile 
 
Izvajalec: MONG 

nadaljevanje prizadevanj za 
prenos Laščakove vile na 
občino, obnova pomembnega 
kulturnega spomenika, 
določitev namembnosti. 
 

pridobitev objekta, 
obnovljen kulturni 
spomenik, pridobitev 
protokolarnih prostorov. 
število obiskovalcev 
 

Rafutski park z vilo je v lasti Republike Slovenije, upravljalec je 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), in 
Mestne občine Nova Gorica:  v lasti RS sta vila in t.i. zgornji 
oz. vzhodni del Rafutskega parka, t.i. spodnji oz. zahodni del 
Rafutskega parka je v lasti Mestne občine Nova Gorica.  
Pri ravnanju z navedenimi nepremičninami so bile izčrpane 
vse možnosti, ki bi vodile k obnovi in oživitvi teh nepremičnin: 
poziv k sklenitvi javno zasebnega partnerstva, poziv 
subjektom javnega prava, prenos upravljavske pravice, 
predlog vključitve nepremičnin v interventni zakon na področju 
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kulturne dediščine, prenos na Mestno občino Nova Gorica. V 
letu 2017 je MIZŠ pristopilo k pripravi javne dražbe za vilo in 
pripadajoči objekt. 
 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2017 zagotavljala 
sredstva za vzdrževalna dela v Rafutskem parku z vilo za 
zemljišča, ki so v lasti mestne občine (predvsem košnja trave 
in podrasti v parku).  
V letu 2017 so bila z namenom postopne celovite ureditve 
Rafutskega parka naročena in izdelana tudi Programska 
izhodišča za oživitev Rafutskega parka v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kultune dediščine Slovenije in Zavodom 
Republike Slovenije za varstvo narave. Izdelana je bila analiza 
obstoječega stanja in opredelitev vzdrževalnih del, ki so nujna 
za ohranjanje parkovnih površin Rafutskega parka. 

6 Ustrezno vzdrževati in 
obnavljati obstoječo kulturno 
infrastrukturo v lasti MONG 
 
Izvajalec: MONG in 
upravljalci javne kulturne 
infrastrukture 

Zagotavljanje zadostnih 
sredstev za vzdrževanje in 
obnovo objektov s strani 
MONG kot lastnika ter 
zagotavljanje lastnih sredstev 
upravljalcev javne 
infrastrukture s poudarkom na 
energetski in tehnološki 
posodobitvi objektov ter na 
rednemu vzdrževanju  
 

Vzdrževani in obnovljeni 
objekti, razglašeni za 
javno kulturno 
infrastrukturo, 
tehnološko sodobni in 
energetsko varčni 
objekti, zagotavljanje 
rednega vzdrževanja za 
preprečitev nastanka 
večjih stroškov prenove 
v prihodnosti  
 

Goriški muzej:  
Vsi objekti v upravljanju Goriškega muzeja se redno vzdržujejo, 
večje investicije niso bile izvedene. V Vili Bartolomei je bila 
urejena aktivna požarna zaščita.  
 
V poglavju načrtovane investicije, investicijsko vzdrževanje in 
nakup opreme iz Strateškega načrta GM 2018 – 2022 GM 
izpostavlja potrebe po investicijskem vzdrževanju na Gradu 
Kromberk. Predvsem so še vedno aktualni manjkajoči servisni 
prostori pri amfiteatru: garderobe za nastopajoče in sanitarije za 
obiskovalce. Zadnja prenova notranjosti gradu z izjemo dvigala 
se je izvedla v prejšnjem stoletju. Nujno bo posodobiti notranjo 
opremo v objektu. 
 
Goriška knjižnica (GK):  

Stavba Goriške knjižnice je razmeroma nova in ne potrebuje 

večjih vzdrževalnih del. Vseeno pa je potrebno sprotno 

vzdrževanje, redno servisiranje naprav in po potrebi prilagajanje 

prostorov.  

GK je stavbo je bila opremila z varnostnimi kamerami in jo 
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primerno osvetlila, poskrbljeno je bilo za redno posodabljanje 

IKT opreme (računalniki, knjigomati, različne vrste tiskalnikov 

…) in dopolnjevanje notranje opreme: zamenjali smo 

izposojevalni pult, dopolnjevali oz. nadgrajevali knjižne police … 

Novost je ureditev Mojstrovalnice, ki je bila opremljena opremili 

s 3D tiskalnikom, 3D skenerjem in tihim glasbenim studiom.  

Pripravljena je bila dokumentacijo za gradnjo računalniške 

učilnice. 

V sodelovanju s podjetjem Golea je bila izdelana raziskava 

stanja in načrt energetske sanacije. Žal pa se je izkazalo, da 

imajo kakršnikoli posegi učinek samo na dolgi rok. GK je 

samostojno začela s postopno menjavo razsvetljave.    

 
Kulturni dom (GK): 
Glede na to, da je v zadnjih štirih letih infrastrukturni projekt 
izgradnje novega kulturnega centra povsem zastal, je  
nujno potrebno pristopiti k temeljiti sanaciji obstoječe stavbe 
(elektro inštalacije, klimatizacija in ogrevanje, odrska oprema, 
oprema dvoran in drugih prostorov…). 
Sredstva, ki jih je v tem obdobju MONG namenila za 
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, so komaj 
zadostovala za reševanje najbolj perečih problemov na 
področju vzdrževanja stavbe in ustrezne tehnične 
opremljenosti. 

7. Ustrezna prenova javnih 
prostorov varovanih 
naselbinskih jeder 
podeželja,  
atraktivno prenovljena jedra 
z vrednoteno naselbinsko 
dediščino, nova javna 
kulturna infrastruktura ter 
ustrezni prostori za 
turistično trženje 

Zagotavljanje zadostnih 
sredstev za prenovo 
varovanih naselbinskih jeder 
kot del kulturne infrastrukture 
MONG  
 

Vzdrževani in 
prenovljeni javni prostori 
varovanih naselbinskih 
jeder podeželja, 
zagotovljeno redno 
vzdrževanje za 
preprečitev nastanka 
večjih stroškov prenove 
v prihodnosti 

Ta cilj se je izvajal v predhodnem letu. Tako je bila na 
območju vstopa v naselje Osek v letu 2016 izvedena ureditev 
spominske lokacije v spomin na odhod domačinov v 
begunstvo. Lokacija poleg spominskega obeležja obsega 
manjšo, enostavno ureditev površine s klopmi, ki nudi 
obiskovalcem možnost postanka. Posebnih aktivnosti v letu 
2017 ni bilo. 
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Izvajalec: MONG in 
upravljavci javne kulturne 
infrastrukture 

 

 

 

13. ČEZMEJNO IN MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE 

 

 

ŠT.  CILJ UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Celostni razvoj skupnega 
čezmejnega prostora  
 
Izvajalec:  
MONG in druge 
organizacije 

ETZS GO: vrednotenje 
zgodovinske, kulturne, 
krajinske dediščine in 
posebnosti skupnega 
čezmejnega prostora, 
izvajanje izobraževalnih 
dejavnosti, spodbujanje 
spoznavanja kulturne 
dediščine na čezmejnem 
nivoju, usklajevanje kulturnih 
in drugih dejavnosti, skupna 
promocija prireditev, 
opredelitev marketinških 
orodij za promocijo skupnega 
prostora 

Več skupnih kulturnih 
dohodkov (Nova Gorica, 
Gorica), obeležitev 70-
letnice Nove Gorice, 
večje število 
udeležencev na 
prireditvah 
več sodelovanja med 
institucijami, 
posamezniki, boljše 
poznavanje med dvema 
narodoma, kulturama 

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2017 sprejela pomembno 
odločitev, in sicer da bo leta 2025, skupaj z Občino Gorica 
kandidirala za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture, 
ki ga bo l. 2025 prejelo  eno od slovenskih mest. 
Mesto na stiku treh evropskih kultur – slovanske, italijanske in 
germanske –  je skupaj z Gorico dedič starih aristokracij, z 
novim delom pa živa zgodovina povojne Evrope. Novo nastalo 
mesto v povezavi z Gorico, starodavnim središčem goriške 
pokrajine, mesti vojn in prijateljstva, mesti zgodovine, sodobni, 
univerzitetni mesti, ki sodelujeta, sta gotovo nenavadno, 
zanimivo in evropskega duha polno področje, primerno za 
Evropsko prestolnico kulture. Prvi in poglavitni cilj EPK pa je 
predvsem izboljšana kakovost življenja prebivalcev mesta in 
njegove širše okolice. Je enkratna priložnost, da se prvič v 
zgodovini vse potenciale obmejnih mest in področij preko 
kulturnega angažmaja celostno poveže v kulturno, turistično, 
gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno enoto, ki bo 
povečala gospodarski razvoj in investicije ter na ta način 
pritegnila tako množice kulturnih turistov kot omogočila 
zdajšnjim in novim prebivalcem kvalitetnejše bivanje.  

Z namenom kakovostne in celostne priprave na kandidaturo je 
bila ustanovljena strokovna skupina, ki bo zadolžena za 
koordinacijo in pripravo vsega potrebnega za prijavo. 

Z vidika čezmejnim predstavitev je MONG aktivno sodelovala 
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z Občino Gorica ter sosednjimi občinami pri prireditvi Obmejni 
okusi, s pokušino lokalnih enogastronomskih posebnosti ter na 
sejmu Expomego, kjer so se predstavili izpostavljeni obrtniki in 
gospodarstveniki. 

2.  Celostno vrednotenje 
krajine ob reki Soči 
 
Izvajalec: MONG in druge 
organizacije 

Zgodovinska, kulturna, 
turistična, športna promocija 
območja ob reki Soči, 
ureditev izbranih točk z 
zgodovinsko, kulturno in 
turistično vsebino, poudarek 
na stoletnici prve svetovne 
vojne ter strateškem pomenu 
reke Soče v tem kontekstu, 
vključevanje v mednarodne 
dogodke v okviru praznovanj 
ob stoti obletnici prve 
svetovne vojne. 

Porast števila 
obiskovalcev tega 
območja, večji obisk 
zgodovinskih, kulturnih 
in drugih znamenitosti, 
večje zanimanje 
strokovne in 
zainteresirane javnosti 
za zgodovinske 
dogodke na tem 
območju, bolj razvita 
občina, več prihodka 
 

V letu 2017 je EZTS GO pričel z aktivnostmi, financiranih v 
okviru programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020,  na 
projektu Čezmejni naravni park Isonzo. V obdobju od maja do 
septembra 2017 so se izvajale pretežno pripravljalne projektne 
aktivnosti, predvsem vzpostavitev strukture in sistema 
finančne in vsebinske izvedbe projektov. V novembru je bil v 
sodelovanju z Občino Gorica in MONG organiziran dogodek 
ob zagonu projektov (kick-off meeting) na Trgu Evrope z 
visoko politično in mednarodno udeležbo. V okviru projekta 
Isonzo-Soča so bila oblikovana izhodišča za pripravo 
marketinške študije turistične destinacije Čezmejni naravni 
park Isonzo-Soča.  
Poleg navedenih projektov je EZTS GO partner tudi v projektu 
Cyclewalk, financiranem v okviru programa Interreg Europe, 
kot partner odgovoren za komunikacijo. Projekt je namenjen 
spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanih območjih.  
Poleg tega EZTS GO aktivno sodeluje s tremi občinami 
ustanoviteljicami pri oblikovanju skupnih čezmejnih strategij z 
namenom pridobivanja evropskih sredstev na drugih 
programih in tudi že v okviru finančne perspektive 2020-2026 

3. Okrepitev mednarodnega 
sodelovanja kulturnih 
organizacij in njihovo 
vključevanje v mednarodne 
diplomatske dogodke 
 
Izvajalec: MONG in druge 
organizacije 

Podpora in spodbujanje 
kulturnih organizacij in 
posameznikov, ki s svojim 
kulturnim programom 
bogatijo naš prostor 
(gostovanja pevskih zborov, 
plesnih in folklornih skupin, 
orkestrov, gledališč ter 
drugih), kot tudi sodelovanje 
lokalnih skupin, društev in 
posameznikov na 
tekmovanjih in festivalih v 
tujini, okrepiti sodelovanje in 
vključevanje kulturnih 

Večja promocija 
kulturnih organizacij in 
posameznikov, boljša 
predstavitev domače 
kulturne produkcije, 
spoznavanje in 
sprejemanje drugih 
kultur  
 

 Leto 2017 je bilo posvečeno praznovanju 70-letnice Nove 
Gorice.  Mestna občina Nova Gorica je k soustvarjanju 
praznovanja 70-letnice mesta povabila vse, tako posameznike 
kot organizacije, ki so s svojim prispevkom, dogodkom, 
publikacijo, stripom, filmom, aplikacijo, videom, plesom, 
predstavo, grafitom, glasbo, okoljsko akcijo ali kako drugače 
želeli sodelovati pri pisanju zgodbe »mladega« mesta. 
Oblikovan je bil bogat program praznovanja, ki je pokazal 
ustvarjalnost, zagnanost in prizadevanja številnih institucij, 
društev, klubov in posameznikov. 
Poseben poudarek  graditeljem Nove Gorice. Ob jubileju je izšel 
zbornik dr. Branka Marušiča o brigadirjih, posvečene so jim bile 
različne razstave. V septembru je v Novi Gorici potekala 
državna proslava v počastitev praznika priključitve Primorske k 
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organizacij in posameznikov 
v mednarodne diplomatske 
dogodke, s čimer se podpira 
in spodbuja spoznavanje 
tujih kultur, obenem pa tudi 
promovira domačo kulturo ob 
uradnih obiskih in 
gostovanjih tujih 
predstavništev 

matični domovini, katera je v sebi nosila tudi pečat zgodovine 
mladega mesta. 
Ob jubileju se je veliko razmišljalo o identiteti Nove Gorice, 
katera je tesno povezana z mejo, saj je bila prav meja eden 
ključnih razlogov njenega nastanka. Ne gre pozabiti tudi 
povezave z arhitekturo moderne, ki je v mestu ustvarila 
svojstven pečat. Identiteta sodobne Nove Gorice se nadgrajuje 
z zgodbami mladih generacij.  
MONG je imela v letu 2017 številne mednarodne obiske. V 
začetku leta si je prestolonaslednik dinastije Burbonov, princ 
Louis Alphons de Bourbon ogledal grobnico svojih prednikov. 
Dogodek je bil medijsko zelo odmeven in je pripomogel k še 
večjemu obisku Kostanjevice s samostanom, grobnico in 
knjižnico. 
Kostanjevica je v maju gostila predsednika Evropskega 
parlamenta Antonia Tajanija. 
Gostili smo številne veleposlanike tujih držav (Velika Britanija, 
Italija, Kongo, Nemčija, Rep. Češka, Madžarska, Poljska), 
predsednika Senata Republike Poljske, delegacija iz srbske 
občine Stara Pazova, katera si močno prizadeva za 
vzpostavitev gospodarskega sodelovanja. 
V sklopu praznovanj 70-letnice smo v Novi Gorici na 
večdnevnem obisku sprejeli delegacije iz pobratene občine 
Aleksandrovac in iz ruskega mesta Dubna. 
 

4. Doseči večjo prepoznavnost 
Trga Evrope in popestritev 
dogajanja s kulturno 
ponudbo 
 
Izvajalec: MONG, JSKD, 
turistične, kulturne in druge 
organizacije ter 
posamezniki 

Povečanje števila odmevnih 
kulturnih dogodkov, ki bi 
bodo zanimivi tudi za 
obiskovalce Gorice, pa tudi 
obiskovalce iz širšega 
mednarodnega prostora, 
podpora organizacijam in 
posameznikom, ki izvajajo 
dogodke. 
 

Oživitev trga, porast 
števila obiskovalcev ter 
udeležencev kulturnih in 
drugih prireditev, število 
in kvaliteta dogodkov ob 
obeležitvi 70-letnice 
Nove Gorice, večje 
zanimanje strokovne in 
zainteresirane javnosti 
za zgodovinske 
dogodke na tem 
območju, MONG 
postane bolj razvita in 

Na Trgu Evrope je bil v maju 2017, v sodelovanju s Pokrajino 
Furlanija Julijska Krajina organiziran mednarodni Dan zemlje. 
Dogodek je zaznamovalo aktivno soustvarjanje dijakov 
srednjih šol iz Slovenije in Italije. Predstavili so izdelke, 
postopke pridelave hrane oz. izdelkov, izvajali eksperimente 
na temo ekologije. 
V sodelovanju s podjetjem HIT d.d. in Fundacijo poti miru je  
Novo Gorico v juliju 2017  obiskalo večje število madžarskih 
turistov, ki so do naših krajev pripotovali z vlakom.  V mladem 
mestu na meji so se zadržali tri dni ter se seznanili z dediščino 
in kraji, vezanimi na tragične dogodke prve svetovne vojne.   
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prepoznavna občina, 
več prihodka 
 

 

 

 

14. MEDPODROČNO SODELOVANJE 

 

 

14.1. Kulturno-umetnostna vzgoja 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Zagotoviti čim večji obseg 
kakovostnih programov in 
boljšo dostopnost vsebin 
kulturne vzgoje, namenjenih 
otrokom in mladim na vseh 
področjih umetnosti,  
spodbujati medpodročno 
sodelovanje za doseganje 
čim večje dostopnosti teh 
programov 
 
Izvajalec: MONG 

Javne zavode in izvajalce 
kulturnih programov 
spodbujati k oblikovanju in 
širitvi specifičnih kulturnih 
ponudb in kontinuiranega 
kulturno-vzgojnega programa 
za otroke in mladino 
 

Programi in prireditve za 
mladostnike na področju 
glasbe, filma, gledališča, 
knjige in s področja 
varstva kulturne 
dediščine, število 
obiskovalcev, objave v 
medijih, pestrost in 
kakovost kulturno-
vzgojnih projektov za 
različne ciljne skupine, 
število izvedenih 
programov in projektov 
 

Goriški muzej:  
V letu 2017 je GM pripravil bogato ponudbo pedagoških 
dejavnosti. Že obstoječim programom so se pridružili novi 
(arheološka zbirka Ajdovščina) in k obisku so intenzivno vabili 
nove skupine šolskih otrok. Izpeljali so 10 delavnic za otroke in 
mladino (skupaj 151 otrok) ter 40 strokovnih vodstev (skupno 
660 otrok in dijakov). Organizirali so in sodelovali pri vseh 
nacionalnih akcijah katerim se GM vsako leto pridružuje. 
V okviru andragoške dejavnosti je GM izvedel 29 strokovnih 
vodstev v slovenskem jeziku (skupno 508 odraslih). V tujih 
jezikih so izvedli 21 vodstev (skupno 414 odraslih). Organizirali 
so 26 Muzejskih torkovih večerov na Gradu Kromberk na 
različne tematike in z različnimi gosti za različne publike. Vse 
leto je potekal tudi program z Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje UNI3. 
Tudi julijsko dogajanje na gradu Kromberk z Vinil večeri je bilo 

uspešno kot doslej, ravno tako velja za festival Glasbe sveta v 

mesecu avgustu. 

V letu 2017 je izšla nova številka Goriškega letnika, zbornika 

Goriškega muzeja, v katerem so poleg običajnih rubrik tudi 

prispevki posvečeni 70 – letnici Nove Gorice. 

Goriški muzej je aktiven tudi na spletu, v letu 2017 so spletno 
stran dopolnili z manjkajočimi vsebinami (pedagoški in 
andragoški program), publikacijami Goriškega muzeja. Javnost 
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obveščajo o dogajanju v muzeju in vabijo na razne dogodke, 
aktivni so tudi z objavami na socialnem omrežju Facebook. 
Vseh obiskov na spletni strani je bilo 6.719, obiskovalcev pa 
4.000.  
 
Goriška knjižnica: 
V GK veliko pozornosti posvečajo otrokom in mladini. Izvajajo 

številne projekte in druge dejavnosti: pravljične urice, mesečne 

nagradne uganke, predstavitve knjig, gledališke predstave, 

delavnice, srečanja z avtorji, izobraževanja, organizirani obiski 

skupin, številni manjši projekti (Božiček za en dan, mednarodni 

projekt Slovenski okrasek) … 

Dejavnosti izvajajo v vseh enotah glede na razpoložljive 

možnosti. 

Aktivno sodelujejo s šolami in vrtci ter drugimi organizacijami: 

Mladinski center, Novogoriška e-hiša poskusov … 

 

Pripravili so številne projekte, med katerimi so najmlajšim 

namenjena predvsem sledeča: 

 Vrtec v knjižnici: v sodelovanju z vrtci organizirajo 

redne obiske vrtčevskih skupin v knjižnici, kjer jim 

pripravimo tematske učne ure (pravljica, pogovor, 

ustvarjanje …) 

 Beremo s tačkami: pomoč pri začetnih bralnih 

težavah. 

 

Pomembnejši projekti za mlade: 

 Rastem s knjigo: nacionalni projekt spodbujanja 

bralne kulture za mlade. Vsako leto GK obišče 

približno 1.000 mladih – sedmošolci vseh osnovnih šol 

ter dijaki 1. letnikov srednjih šol našega področja. 

Pokažejo jim knjižnico in naše delo, predstavijo 

dejavnosti za mlade in pripravijo druge aktivnosti v 

dogovoru s šolami. Vsakemu sedmošolcu in dijaku 

podarijo knjigo, ki jih v ta namen pošlje Ministrstvo za 

kulturo. 
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 Rastem z e-viri: lasten projekt spodbujanja uporabe 

e-virov, ki jih knjižnica sama pripravlja ali pa ima 

zakupljene, ter navajanja k varni uporabi interneta. 

Izvajamo ga v obliki bibliopedagokih ur v knjižnici in po 

šolah. 

 Bralnice pod slamnikom: festival mladinske 

književnosti, ki ga organizirajo v sodelovanju z Miš 

založbo in organizacijami v MONG: vrtci, šole, Dom 

starejših občanov. Projekt so razširili tudi v slovenske 

šole v Italiji. Namen projekta je spodbujanje bralne 

kulture med mladimi s poudarki: promocija branja, 

strpnost in medgeneracijsko povezovanje. 

 Knjižne POPslastice: cilj projekta je najstnikom s 
pomočjo gostov, znanih osebnosti, ki se ukvarjajo z 
najrazličnejšimi področji človekovega ustvarjanja, 
ponuditi možnost branja, razpravljanja, srečanja in 
druženja z njimi ter z vrstniki; na aktualen, zabaven 
način širiti bralno kulturo, zagotavljati višjo bralno 
sposobnost mladih tudi tako, da jih k branju in 
kritičnemu razmišljanju vzpodbudijo zanimivi gostje.  
K sodelovanju so bili povabljeni Šolski center Nova 
Gorica, Gimnazija Nova Gorica ter deveti razredi 
osnovnih šol na območju delovanja Goriške knjižnice. 
Sodelovanje je bilo razširjeno tudi na slovenske šole v 
Italiji. 

 Mojstrovalnica: glavna cilja tega projekta sta: 
1. v knjižnico privabiti mlade in tudi druge potencialne 

uporabnike, ki knjižnice niso obiskovali.  
2. dvig informacijske pismenosti lokalnega 

prebivalstva ter podpora mladim pri pridobivanju 
znanj in spretnosti, za katere menimo, da bodo 
nosilci razvoja naše družbe. 

Ta nova javna storitev GK ponuja kreativno 
ustvarjanje. Uporabnikom je na voljo 3D tiskalnik, 3D 
skener, 3D svinčniki, računalnika za 3D modeliranje 
objektov in tihi glasbeni studio.  
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Povečalo se je število projektov in dejavnosti za mladostnike. 
GK je bila aktivna tudi na področju spodbujanja bralne kulture 
in ustvarjalnosti mladih. 
 
Kulturni dom: 
Kulturni dom Nova Gorica izvaja velik obseg kakovostnih 
kulturno vzgojnih programov tako na glasbenem, likovnem kot 
filmskem področju. 
Na glasbenem področju je potrebno izpostaviti program 
Glasbena mladina, na likovnem otroške likovne ustvarjalnice in 
Likovno šolo, na filmskem področju pa šolski filmski program in 
mednarodni filmski festival za otroke in mlade Film na oko. 
GK letno skupaj izvede okrog 180 dogodkov za različne 
starostne skupine otrok in mladine, celo šolsko leto se izvaja 
tudi Likovno šolo za otroke in odrasle (72 dogodkov). 
 
SNG Nova Gorica: 
V SNG z različnimi pristopi  organiziranja kulturne vzgoje  
(otroške igralnice, polžkovi abonmaji, ogledi gledališč, 
organizacijo predstav za  šolske otroke in mladino, pogovori o 
predstavah, razstavno dejavnostjo s področja gledališke 
ustvarjalnosti....) kontinuirano širijo ponudbo kulturno-
vzgojnega programa. 

2.  Vzpostaviti učinkovit sistem 
obveščanja o kakovostnih 
kulturno-vzgojnih projektih 
in doseči njihovo promocijo. 
Čim večja preglednost 
ponudbe kulturno-vzgojnih 
projektov, boljše 
sodelovanje kulturnih in z 
vzgojno-izobraževalnih 
ustanov na področju 
kulturne vzgoje  
 
Izvajalec: MONG, javni 
zavodi s področja kulture in 
šolstva 

Za učinkovito promocijo 
kakovostnih kulturnovzgojnih 
projektov je potrebno 
zagotoviti ažurno in 
kontinuirano obveščanje 
vzgojno-izobraževalnih 
ustanov in posameznikov o 
kulturni ponudbi Kulturno 
vzgojne projekte je potrebno 
promovirati neposredno 
preko šol. 
Na pobudo MONG se 
ravnateljem OŠ neposredno 
(ravnateljem srednjih šol pa 
posredno) predstavi kulturno 

Povečanje kulturne 
ponudbe za otroke in 
mladino, število obiskov 
kulturnih dogodkov v 
posameznih JZ na 
področju kulture 

MONG spodbuja javne zavode s področja kulture in osnovne 
šole k čim večjemu sodelovanju ter opozarja na nujnost 
sistemskega dela na področju kulturno-umetnostne vzgoje; cilj 
je, da kulturne organizacije šolam ponudijo kvalitetno ponudbo 
kulturnih programov za različne starostne stopnje otrok in 
mladostnikov, vzgojno-izobraževalne ustanove pa te programe 
pravočasno vključijo v svoje delovne načrte za tekoče šolsko 
leto. Tako kulturne kot izobraževalne ustanove določijo 
koordinatorje, ki skrbijo za komunikacijo, usklajevanje in 
načrtno organizacijo posameznih aktivnosti. 
 
Zaznavamo, da so nekatere kulturne inštitucije s svojimi 
programi prodornejše od drugih, tudi pri šolah je opaziti 
različno odzivnost in vključevanje otrok in mladine na ponudbo 
kulturnih programov. Dejstvo pa je, da so šole izven mesta v 
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ponudbo za mlade, ki jo 
izvajajo javni zavodi v 
MONG. Javni zavodi 
pravočasno pripravijo 
konkretno ponudbo svojih 
programov za naslednje 
šolsko leto v kateri so 
opredeljeni programi, 
starostna stopnja, lokacija 
programov, termini, kontaktni 
podatki itd. Na osnovi 
navedenega se javni zavodi 
povežejo neposredno s 
šolami (šole imenujejo 
koordinatorje, ki so zadolženi 
za sodelovanje z JZ) in se 
dogovorilo o konkretnem 
sodelovanju in obiskih 
posameznih kulturnih 
prireditev 

nekoliko slabšem položaju, saj je v primeru obiska kulturnih 
ustanov, ki imajo sedež v mestu, potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva za prevoze, kar predstavlja za šole oz. starše 
relativno velik strošek. 

3. Povečati število programov 
na področju programov 
kulturno-umetnostne vzgoje, 
pestrost ponudbe 
ustvarjalnih delavnic s 
področja likovne, glasbene, 
gledališke umetnosti, 
sodelovanje s kulturnimi 
ustanovami, vzpostavitev 
sodobnih pristopov pri 
predstavitvi kulturne 
dediščine. 
 
Izvajalec: Mladinski center 
Nova Gorica v sodelovanju 
s javnimi zavodi s področja 
kulture ter drugimi kulturnimi 
organizacijami in 

Povečati število kulturnih 
programov za otroke in 
mladino v Mladinskem centru 
v Novi Gorici, kreativno 
sodelovanje otrok in mladine 
v kulturnih programih, 
spoznavanje kulturne 
dediščine mesta in okolice 
itd. 
 

Število in pestrost 
ustvarjalnih delavnic, 
število obiskovalcev 
tečajev in delavnic, 
število in kvaliteta 
izvedenih kulturnih 
projektov, obisk 
kulturnih znamenitosti 
 

Mladinski center je izvedel naslednje kulturne aktivnosti: 
- mednarodno umetniško kolonijo za mlade Art of Nature, v 

katero je bilo vključenih 12 mladih iz petih različnih držav; 
- umetniško razstavo del udeležencev mednarodne umetniške 

kolonije v Galeriji TIR, 50 obiskovalcev; 
- Knjižnico pod krošnjami enajstdnevni projekt organiziran v 

skrbi za dostopnost kulturne in promocijo bralne kulture, 650 
obiskovalcev; 

- ustvarjalne delavnice v okviru programa počitniškega   
varstva, 260 obiskovalcev; 

- glasbena delavnica v okviru počitniškega varstva, 45 
obiskovalcev; 

- plesno umetniški program v okviru dogodka Pustovanje 
2017, 700 obiskovalcev; 

- Branje z lutkarico Mašo v okviru poletnega počitniškega 
varstva. Otrokom je predstavila  izbrane knjige francoskih 
avtorjev – slikarjev in pesnikov, kot so Benoît Jacques, Anne 
Herbauts ali Clotilde Perrin. 45 obiskovalcev; 
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posamezniki - obiske kulturnih ustanov v okviru počitniškega varstva otrok, 
200 obiskovalcev; 

- brezplačna gledališka predstava Dvojna igra 2.0 v 
sodelovanju z inštitutom Ekvilib in igralko Katarino Stegnar 
14 obiskovalcev 

- kulturni program v okviru dogodka Goriški dan prostovoljstva, 
300 obiskovalcev; 

- 2 koncerta mladih tečajnikov kitare, 100 obiskovalcev; 
- gledališka predstava ob novoletnem obdarovanju otrok z 

namenom promocije bralne kulture in gledališke umetnosti, 
300 obiskovalcev; 

- glasbeni atelje čez celo leto mladim nudi prostor za kulturno-
umetniško ustvarjanje, 300 obiskovalcev; 

- za kulturno razgledanost onkraj meja našega jezika in kulture 
je Mladinski center poskrbel s številnimi tečaji jezika in 
kulture, 210 obiskovalcev. 

 

 

14.2. Kultura in izobraževanje 

 

14.2.1. Glasbena šola 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Nadaljevanje in širitev 
izvajanja nadstandardnih 
programi oz. dejavnosti, 
ponudba poučevanja jazz in 
kvalitetne pop glasbe širši 
publiki 
 
Izvajalec: Glasbena šola 
Nova Gorica 

Nadstandardni program 
obsega trenutno poučevanje 
jazz klavirja, električne kitare 
ter jazz in pop petja, ponuja 
možnost vsem učencem GŠ 
kot tudi ostalim 
udeležencem, da si pridobijo 
dodatno znanje jazz in 
zabavne glasbe 

Povečanje števila 
udeležencev 
nadstandardnih 
programov za 100% v 
treh letih 
 

Glasbena šola (GŠ): 
Nadstandardni program se skladno s pogodbo financira za 
osebe, ki so jih na osnovi javnega povabila izbrali strokovni 
aktivi GŠ, na osnovi meril in kriterijev, ki jih je predhodno 
določil strokovni kolegij GŠ. Iz letnih pogodb je razvidno, da se 
je število odobrenih udeležencev iz leta v leto povečevalo.  

2.  Še večja odprtost do 
zunanjega okolja 

Izvajanje in promoviranje 
skupnih projektov z ostalimi 

Večja kulturna ponudba 
na območju MONG, 

GŠ je uspešno izpeljala koncertni ciklus Zvoki mladosti, kjer so 
imeli občani MONG  ter vseh ostalih občin možnost, da 
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Izvajalec: Glasbena šola 

ustanovami, izvajanje 
projektov, s katerimi se 
učenci predstavljajo širši 
primorski in slovenski ter 
zamejski javnosti, 
nadaljevanje sodelovanja pri 
projektu Mednarodni festival 
saksofonistov 
 

večji delež bivših 
učencev GŠ, ki se po 
končanem šolanju še 
vedno udejstvujejo v 
orkestrih, zborih, 
skupinah v okviru GŠ 
 

brezplačno prisluhnejo vrhunskim koncertom klasične in jazz 
glasbe. Učenci GŠ se vključujejo v različne orkestre in zbore v 
širši regiji. Ravno tako so v letu 2017 učenci sodelovali na 
številnih prireditvah, ki so jih organizirale ostale 
organizacije/društva. Redno sodeluje s Kulturnim domom v 
Novi Gorici, društvi ter ostalimi glasbenimi šolami v regiji . 
Ugotavljamo, da so bili cilji v veliki meri realizirani. 

3. Sanacija starega dela 
matične šole 
 
Izvajalec: Glasbena šola, 
MONG 

Vključitev projekta v načrt 
razvojnih programov. 
 

Izboljšani pogoji za 
izvajanje pouka 

V letu 2017 so potekali razgovori in pregledi objekta z 
vodstvom GŠ na temo izvedbe investicije kot izhaja iz 
gradbenega dovoljenja iz l. 2008, ter celovite energetske 
sanacije. 
Izveden je bil razpis za pridobitev projektanta, v teku je 
podpisovanje pogodb za projektiranje.  
 
 
 

 

 

14.2.2. Umetniška gimnazija 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Večja vpetost v kulturno 
dogajanje mesta 
 

Sodelovanje v različnih 
kulturnih prireditvah, čim več 
dogodkov namenjenih širši 
publiki 

Večje število prireditev 
namenjenih širši publiki 

Umetniška gimnazija Nova Gorica (UG): 
 
Aktivnosti v letu 2017, ki so se neposredno ali posredno 
dotikale področja kulture v širšem smislu: 

- izmenjava dijakov in učiteljev slovenskega Licejskega pola iz 
Gorice z dijaki in učitelji UG, februar 2017 

- izmenjava dijakov Gimnazije Nova Gorica z italijanskimi 
dijaki 3 licejev (Dante Aligheiri, Slataper in Duca degli 
Abruzzi, marec 2017 

- sodelovanje učiteljev in dijakov v okviru projekta Eno mesto 
– dva naroda (Gorica in Nova Gorica) – srečanje učiteljev 
matematike in tekmovanje v naravoslovju; april in maj 2017 
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- preventivne delavnice za dijake v organizaciji Mladinskega 
centra: Pasti zasvojenosti in Varni internet; april 2017 

- V sodelovanju s Centrom za socialno delo - javna prireditev 
ob zaključku prostovoljstva s podelitvijo občinskih nagrad za 
prostovoljno delo, maj 2017 

- v organizaciji in izvedbi dijakov Gimnazije je bila izpeljana 
dobrodelna prireditev za javnost Podarimo vam pesem v 
šolski gledališki dvorani, april 2017 

- v sodelovanju s Knjižnico Franceta Bevka izvedba projekta 
za prvošolce Gimnazije Rastem s knjigo, 

-  vsi prvošolci peljemo si pri 2 urah slovenščine ogledajo 
zaodrje SNG-ja – sodelavci predstavijo gledališče in 
gledališko tehniko, 

- Srečanje Unesco šol na Cerju ob dnevu miru v organizaciji 
UG v sodelovanju z Unesco šolami po Sloveniji, italijanskimi 
gosti, domačini in veterani 2. svetovne vojne in vojne za 
Slovenijo); dogodka so se na delavnicah in proslavi udeležili 
dijaki. in 3. in 4. letnikov., kot gostje so sodelovali tudi dijaki 
iz italijanskega Tržiča. Dejavnosti srečanja so bile povezane 
s praznovanjem dneva miru na Cerju.  

- Obeležitev dneva Evrope na trgu Evrope – srečanje dijakov 
– ambasadorjev evropskega parlamenta, predstavnikov 
evropske pisarne v Ljubljani in predstavnikov MONG-a (Ana 
Zucchiatti) 

- ponovitve premier dijakov dramsko-gledališke smeri za 
dijake in zunanje obiskovalce in starše. 3 premiere:  Alamut 
(4.letnik) , Pohujšanje v dolini Šentflorjanski (3.letnik), 
Fatamorgana – Tabor (2.letnik) Improvizacijske tekme za 
javnost v 4 terminih, odprte za javnost (2 v šolski gledališki 
dvorani, ostali v Ljubljani), 

- sodelovanje na tekmovanju mladinskih gledališč Palio 
teatrale – (slo-ita), 

- - obleležitev dneva jezikov na Bevkovem trgu; 26.9. 2017 
- javna prireditev ob odprtju prizidka in obnovi šole ter 

slavnostna akademija ob 70. obletnici Gimnazije Nova 
Gorica v SNG-ju, 5.10. 2017 

- dobrodelna prireditev Zlati oreh (december 2017) v izvedbi 
dijakov Gimnazije za starše in zunanje obiskovalce. 
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- dijaki dramsko-gledališke smeri in splošnih oddelkov so 
pripravili recital ob dnevu samostojnosti za dijake, profesorje, 

- sodelovanje šole pri obisku predstavnikov iz francoske 
Burgundije, 

- predavane dr. Vasje Badaliča o islamu, februar 2017 
- maturantom je o holokavstu je predaval Renato Podbersič, 

januar 2017, 

- srečanje z begunci iz Sirije – nevladne organizacije 
- slovesen zaključek goriških dobrovoljcev v sodelovanju s 

Centrom za socialno delo. 

 

 

14.2.3. Univerza v Novi Gorici 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Ustvarjalno povezati znanja 
in kadre s področja 
znanosti, izobraževanja in 
umetniškega ustvarjanja, 
čim boljše sodelovanje 
kulturnih inštitucij in 
univerze 

Podpirati kulturne projekte in 
dejavnosti, ki bodo razvijali 
večdisciplinarno strokovno 
kompetentno povezovanje s 
sodelovanjem Univerze v 
Novi Gorici in drugih 
znanstvenih in 
izobraževalnih središč, 
sodelovanje med kulturnimi 
institucijami in univerzo 

Sodelovanje med 
inštitucijami, skupni 
projekti 
 

Goriški muzej: 
Sodelovanje:  
-  v sodelovanju z Univerzo na Primorskem je GM na Gradu   
    Kromberk gostil razstavo A mon Seul Desir, 
- sodelovanje z Znanstveno raziskovalnim središčem UP ZRS 

pri projektu Burnt in memories (Vžgano v spomin), 

- predavanje in vodstvo za študente Univerze v Novi Gorici na 
temo begunstva. 

 
Goriška knjižnica: 

Sodelovanje s fakultetami poteka ustaljeno: 

 Študenti obiskujejo Goriško knjižnico, kjer si izposojajo 

gradivo, študirajo,  

 nekatere fakultete Goriški knjižnici pošiljajo diplomske 

in magistrske naloge svojih študentov, 

 brezplačna medknjižnična izposoja za knjižnice 

fakultet, ki so locirane v Novi Gorici, 

 organiziramo predstavitve e-virov, ki jih knjižnica 
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ponuja, za študente s poudarkom na njihovem 

področju, 

 fakultete GK pošiljajo priporočilne sezname gradiva, ki 

so sicer neobvezujoči, vendar pomemben pripomoček 

pri nabavi gradiva, 

 »Akademski večeri«: sodelovanje s FUDŠ –– 

strokovna predavanja v Goriški knjižnici, ki jih pripravi 

FUDŠ, 

 Predavanja profesorjev in študentov drugih fakultet, 

 Sodelovanje v projektih:  

- Goriški dnevi knjige: univerza v Novi Gorici 

redno sodeluje s svojimi prispevki (predavanja, 

predstavitve …), 

- v letu 2017 smo sodelovali z Univerzo v Novi 

Gorici pri študentskem projektu Izdelava 

strategije revitalizacije nekdanje judovske 

mrliške vežice, 

- pri vzpostavitvi Mojstrovalnice smo sodelovali 

s ŠCNG - MIC. 

V tem obdobju je GK navezala stike z vsemi fakultetami in 
Univerzo v Novi Gorici,  sodeluje na različne načine, tudi v 
skupnih projektih. 
 
Kulturni dom: 
Tudi v letu 2017 je Kulturni dom sodeloval z Akademijo 
umetnosti Univerze v Novi Gorici v okviru projekta Pixxelpoint 
– mednarodnim festivalom sodobnih umetniških praks, kjer sta 
tako Akademija Umetnosti kot Univerza v Novi Gorici nastopali 
kot partner. Sodelovanje je bilo tesno tudi z vsemi ostalimi 
izobraževalnimi inštitucijami, vrtci, osnovnimi in srednjimi 
šolami na Goriškem, pri oblikovanju kulturno-vzgojnih 
programov (Glasbena mladina, otroške likovne ustvarjalnice, 
filmska vzgoja). 
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14.3. Kultura, znanost in umetnost 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKLREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Izvajanje znanstvenih 
raziskav na področju 
umetnosti, humanizma in 
družboslovja 
 
Izvajalec: SAZU 

Nadaljnja podpora pri 
izvajanju znanstveno-
kulturnih projektov 
 

Obseg izvedenih nalog, 
število znanstvenih 
prispevkov, vpliv in 
vpetost znanstvenih 
izsledkov na razvoj 
okolja,  
število raziskovalcev, 
vključenih v projekte 

ZRC SAZU Nova Gorica (SAZU): 
 
V projekt je bilo vključenih sedem  raziskovalk, ki so izdale 
devet izvirnih znanstvenih člankov o problematiki, zajeti v 
projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb 
časa.  
 
V okviru projekta je SAZU organiziral znanstveno srečanje 
Dediščina mesta – 70 let Nove Gorice, na katerem je bilo 
predstavljenih 17 referatov na temo mesta Nove Gorice. V 
okviru tega je bil s pomočjo sodelavk RP pripravljen in izdan 
Goriški letnik: Zbornik prispevkov posvečen 70-letnici nastanka 
Nove Gorice. 
 
Na različnih strokovnih srečanjih so bila predstavljena tri 
znanstvena predavanja o zahodnem slovenskem 
narodnostnem prostoru. 
  
Nadaljevale so se raziskave  na Trnovski planoti, v Beneški 
Sloveniji in Vipavski dolini, na Krasu ter v arhivih v pokrajini 
Furlaniji-Julijska krajina (za potrebe evidentiranja gradiva, 
pomembnega za zgodovino zahodnega slovenskega prostora, 
s posebnim oziroma na novoveško obdobje in rokopisno 
gradivo ter rekonstruiranje genealogij plemiških rodbin na 
Goriškem).  
 
V okviru projekta so sodelavke s strokovnimi nasveti in 
smernicami svetovale posameznim društvom pri razvijanju 
lokalnih produktov in obujanju ter razvijanju tradicionalnih 
lokalnih znanj.  V okviru tega je bila  s pomočjo strokovne 
sodelavke RP pripravljena in izdana strokovna monografija 
Smučarska tradicija na Trnovsko-Banjški planoti. Vzpon, 
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razcvet in zaton zimskih športov na Lokvah, Lazni ter v 
Čepovanu in Lokovcu. 
 
Sodelavke RP so aktivno sodelovale pri prijavi dveh 
mednarodnih projektov kot vodilni partner (na Programu 
Slovenija-Avstrija, na katerem kot partner sodeluje tudi MONG,  
ter na programu Alpine Space), pri prijavi enega projekta na 
programu Podonavje kot partner  ter pri prijavi enega 
nacionalnega projekta (skupaj z Univerzo v Novi Gorici).  Dve 
prijavi sta  bili neuspešni, rezultat dveh  prijav bo znan marca 
2018. 
 
Strokovna sodelavka RP je skrbela za arhiv dr. Henrika Tume, 
v okviru tega dela je bilo pripravljeno in predstavljeno eno 
znanstveno predavanje.  
Delo za projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči 
sprememb časa se vsebinsko povezuje z dvema drugima 
mednarodnima aplikativnima projektoma, ki sočasno potekata 
na RP ZRC SAZU v Novi Gorici in pri njiju sodeluje tudi 
MONG.  
 
V okviru projekta RESTAURA je bilo izvedenih več 
diseminacijskih aktivnosti (intervjuji, članki v časopisju in 
strokovni literaturi, obveščanje preko ZRC- jeve spletne strani 
in družabnega omrežja) o revitalizaciji gradu Rihemberk.  
 
Prav tako je bilo več diseminacijskih aktivnosti izvedenih tudi v 
okviru projekta Urban Green Belts (Urbane zelene površine), ki 
se ukvarja s tematiko sodobnega koriščenja zelenih površin v 
mestih.  
 
V obdobju, ki ga zajema 4-letni Lokalni program za kulturo 
Mestne občine Nova Gorica (2014–2017), je Raziskovalna 
postaja ZRC SAZU v Novi Gorici  realizirala vse v programu  
načrtovane naloge ter izpolnila vse zastavljene cilje.   
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14.4. Kultura in turizem 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Vzpostavitev čim boljšega 
sistema trženja, promocije, 
prodajnih poti in 
komuniciranja z javnostjo, 
oblikovanje celovitih 
kulturno-turističnih 
programov 
 
Izvajalec: MONG in druge 
organizacije na področju 
kulture in turizma 

Vzpostavitev krovnega 
organa za promocijo kulturne 
dediščine in ostalih aktivnosti 
v turistične namene: enotni 
promocijski materiali in 
izdelane prodajne poti za vse 
znamenitosti in aktivnosti s 
področja kulture, povečanje 
dostopnosti do kulturne 
dediščine z določitvijo 
primernih urnikov odprtosti 
ter prisotnosti strokovnega 
osebja, vključevanje kulturnih 
znamenitosti in aktivnosti v 
obstoječo turistično ponudbo, 
uporaba sodobnih 
promocijskih orodij: 
digitalizacija (mobilne 
aplikacije), enotna spletna 
stran namenjena turistom, 
oblikovanje sodobnih 
turističnih programov, ki bodo 
vključevali kulturno podobo 
Nove Gorice, večja finančna 
podpora projektom, ki 
nastajajo v soorganizacij med 
kulturnimi in turističnimi 
organizacijami, čim večja 
vključenost kulturnih in 
turističnih nosilcev v kulturno 
ponudbo, čim večje 
vključevanje kulturne 
ponudbe v spletne strani 
lokalne turistične organizacije 

Povečanje 
prepoznavnosti občine 
kot kulturne turistične 
destinacije za različne 
ciljne skupine, večje 
število obiskovalcev 
 

V Mestni občini Nova Gorica je za izvajanje nalog turistično 
informacijske dejavnosti pooblaščena Turistična zveza – TIC 
Nova Gorica, katere naloge so spodbujanje razvoja turizma, 
trženje celovite turistične ponudbe občine, informiranje turistov, 
zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev ter 
ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe.  
Pomembno vlogo pri povezovanju kulture in turizma ter 
ohranjanju kulturne dediščine imajo tudi turistična in kulturno 
turistična društva, ki s svojimi pestrimi programi delovanja 
ohranjajo tradicijo krajev in vasi ter jo skušala prenesti na 
mlajše generacije. Društva so s svojimi akcijami poskrbela za 
vzpostavitev tradicionalnih običajev, oblikovanje izdelkov 
domače obrti, ohranjanje šeg in navad naših babic in dedkov. 
Turistično  kulturno noto so prispevale zlasti prireditve: 
pustovanje,  praznik breskev, praznik kostanja, praznik košnje, 
tradicionalna martinovanja, praznik polente. Predstavljena in 
prikazana so bila ljudska izročila naših babic in dedkov, tako v 
sliki kot v materialni obliki (razstave). 
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in turistično informacijskih 
centrov po vsej Goriški, 
oblikovati skupno ponudbo 
kulturnih in turističnih 
programov 

2. Kvalitetna kulturna ponudba 
v centru mesta, narediti 
mesto bolj atraktivno za 
turiste in obiskovalce iz 
bližnje in širše okolice. 
 
Izvajalec: MONG in druge 
organizacije in posamezniki, 
ki delujejo na področju 
kulturnih in turističnih 
dejavnosti 

Vzpodbujanje izvedbe 
kulturnih prireditev v 
mestnem jedru, večji kulturni 
dogodki, določitev prioritet, 
oblikovanje prepoznavnega 
kulturnega festivala, ki bi 
Novo Gorico postavil na 
zemljevid kulturno in 
turistično zanimivih mest, 
skupna promocija vseh 
prireditev, doseči večjo 
koordinacijo med kulturnimi 
ustanovami, usklajevanje 
interesov nosilcev programov 
s stanovalci in lastniki lokalov 
v mestnem jedru, 
spodbujanje prireditev, ki 
nastanejo v soorganizaciji z 
zavodi, društvi itd., 
spodbujanje in pomoč 
organizatorjem prireditev. 

Kvaliteta in število 
izvedenih prireditev v 
centru mesta, pestrost 
kulturne ponudbe, 
število obiskovalcev 
 

Leto 2017 je Mestna občina Nova Gorica posvetila 70-letnici 
Nove Gorice. Leta 1947 se je z brigadirji začela gradnja Nove 
Gorice. Ravno zato je bilo pomembno mesto posvečeno prav 
graditeljem Nove Gorice, spominjali smo se jih skozi različne 
razstave, o njih pa je izšel tudi zbornik dr. Branka Marušiča. 
Pomembna dogodka sta se zvrstila v mesecu septembru in 
sicer 15. septembra je na travniku pred občinsko stavbo 
potekala državna proslava v počastitev praznika Priključitve 
Primorske k matični domovini v spomin na uveljavitev Pariške 
mirovne pogodbe leta 1947 ter 16. septembra, ko je več kot sto 
petdeset domačih ljubiteljskih in profesionalnih ustvarjalcev 
skupaj s solisti legendarnih goriških glasbenih skupin z Goriško 
zgodbo počastilo 70 let goriške popularne glasbe. Program 70-
letnice smo oblikovali skupno z občani, saj smo le tako doživeli 
in začutili utrip mesta ob tem pomembnem jubileju. Skozi celo 
leto 2017, se je tako izvajal bogat in zanimiv program 
praznovanj, ki je zrcalil ustvarjalnost, zagnanost in 
prizadevanja številnih institucij, društev, klubov in 
posameznikov.  
 

3. Povečati obisk 
Frančiškanskega 
samostana Sveta Gora in 
Frančiškanskega 
samostana Kostanjevica 
 Izvajalec: oba samostana, 
MONG, KS, kulturne 
ustanove in turistične 
organizacije 

Podpora pri kulturni in 
turistični promociji obeh 
kulturnih spomenikov, 
sodelovanje pri kulturnih 
prireditvah, urejanje okolice, 
čim večja dostopnost 
kulturne dediščine, primerni 
urniki za obiskovalce. 
 

Povečano število 
obiskovalcev iz ožje in 
širše regije, Slovenije in 
tujine 
 

Zagotovljena je bila organizacija, strokovno vodenje in 
koordinacija turistične ponudbe na Kostanjevici. Zaposlena je 
ena oseba, ki je zadolžena za vodenje obiskovalcev ter  
skrbništvo nad Škrabčevo knjižnico.  
Oglede beležijo skoraj vsak dan v letu. V pomladnih mesecih, 
ko je rožni vrt ob samostanu v polnem razcvetu, je število 
obiskovalcev še večje. 
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14.5. Povezovalni in večfunkcijski učinki ustvarjanja 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Vzpostavljanje področij 
skupnega interesa in 
sodelovanja gospodarstva 
in kulturnih dejavnosti; 
nastajanje »kulturnih« oz. 
»kreativnih industrij«. 

Podpiralo se bo umetniške 
projekte z dimenzijo 
uporabnosti in z neposrednim 
sodelovanjem z 
gospodarstvom, znanostjo, 
izobraževanjem itd.  

 Tudi z namenom doseganja tega cilja se vzpostavljajo 
prostorski pogoji, ki jih navajamo v okviru cilja 15.3.  
 
 

 

14.6. Vzpodbujanje komunikacije 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Čim boljše sodelovanje in 
čim več skupnih projektov 
z drugimi institucijami in 
akterji na področju kulture, 
čim boljša komunikacija z 
uporabniki (domači 
obiskovalci, turisti), čim 
kvalitetnejša in učinkovita 
promocija 

Pospešiti skupno 
predstavljanje in promocijo 
zavodov in njihovih projektov 
(skupno oglaševanje in 
informiranje o dogodkih), 
programska knjižica KAM s 
kulturno ponudbo Nove 
Gorice in Gorice v 
slovenskem in italijanskem 
jeziku 

Sodelovanje, skupni 
projekti, dogodki 

MONG vzpodbuja sodelovanje med kulturnimi in drugimi 
organizacijami, vzpodbuja k čim boljši komunikaciji, izvedbi 
skupnih projektov in prireditev ter k boljšemu oglaševanju. 
Kulturne prireditve MONG se oglašujejo na različne načine, 
med drugim tudi na spletni strani MONG, v brošuri KAM, na 
tiskovnih konferencah ipd.  
 
Goriški muzej: 
Oglaševanje dogodkov v publikaciji KAM, Facebook, spletni 
strani www.goriskimuzej.si, itd. 
Sodelovanje: 
- izvedba razstavnega projekta Begunci (razstava, 

monografija in katalog) v sodelovanju s SNG Nova Gorica, 
- v sodelovanju z društvom Incontri culturali Mitelleuropei 

(ICM) - mednarodna konferenca na Gradu Kromberk, 
- s TIC NG (informiranja turistov o projektih (razstave, 

predavanja, različne delavnice in podobno),  
- s Kulturnim domom - sodelovanje pri projektu Grajske 

harmonije, ki potekajo na gradu Kromberk, projekt Na 
začetku je bila črta – 70 let likovne umetnosti v Novi Gorici, 

- z JSKD NG pri prireditvah na Gradu Kromberk, 

http://www.goriskimuzej.si/
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- z društvom KUD Morgan pri projektu Glasbe sveta in 
VinilVečeri, 

- s Fundacijo Coronini-Cromberg Gorica – skupna vodstva v 
obeh zbirkah,  

- z ZVKDS: regijsko srečanje v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine na Gradu Kromberk, 

- Muzejski torkovi večeri – predavanja strokovnjakov iz 
različnih inštitucij, zavodov, založb (26 torkovih večerov) 

- Filmski junij – sodelovanje z Denisom Valičem in drugimi, 
posvečen 10. obletnici smrti Francija Slaka,  

- prilagojena strokovna vodstva za varovance VDC NG in 
Društvo slepih in slabovidnih NG, Dnevni center Žarek, 

- Pustovanje v Šempetru, sodelovanje v organizaciji in 
ocenjevalni komisiji, Občina Šempeter – Vrtojba,  

- vključevanje v nacionalne akcije: Mednarodni muzejski dan, 
Teden otroka, Dnevi evropske kulturne dediščine, Poletna 
muzejska noč, Ta veseli dan kulture, slovenski kulturni 
praznik,  

- sodelovanje z Zavodom Area 57/15 pri oglaševanju in 
promociji dogodkov in razstav, 

- sodelovanje z Društvom humanistov Goriške pri izvedbi dveh 
knjižnih festivalov, kjer so predstavljali in prodajali muzejske 
publikacije, 

- Goriški letnik – uredniški odbor: sodelovanje z Raziskovalno 
postajo ZRC SAZU-Nova Gorica, goriškimi Pokrajinskimi 
muzeji (Italija) in Tolminskim muzejem, 

- Sodelovanje Goriškega muzeja z Društvom za oživljanje 
lokavškega izročila »DOLI« pri projektu »Furenga ter 
Osnovno šolo Danila Lokarja – podružnična šola Lokavec pri 
projektu domoznanstva »Lokavec in čas« in projektu »Voda 
od mita do arhitekture«,  

- ob 20-letnici sodelovanja z UNITRI, 
- sodelovanje z muzeji: Gorenjski muzej, Narodni muzej 

Slovenije, Mestni muzej Idrija, Muzej novejše zgodovine 
Slovenije Ljubljana, Narodna galerija Ljubljana, Slovenski 
etnografski muzej, Vojaški muzej Tabor lokev, Slamnikarski 
muzej … – predstavitve, predavanje, strokovna srečanja, 
preučevanja, 
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- sodelovanje z drugimi strokovnimi inštitucijami:  Zavod za 
varstvo narave, OE Nova Gorica,  Goriška knjižnica F. 
Bevka, Slovensko arheološko društvo, ICM, ICOM SI, ICOM 
SEE, ICCROM, ICOM CC, Skupnost muzejev Slovenije, 
Društvo restavratorjev Slovenije… - predstavitve, 
predavanja, strokovna srečanja, 

- sodelovanje z društvi in drugo zainteresirano javnostjo: 
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, 
Društvo za domače raziskave, Krajevna skupnost Rožna 
Dolina, Krajevna skupnost Osek – Vitovelj, Turistično društvo 
Nova Gorica, Turistično društvo Šempeter – Vrtojba, Vaška 
skupnost Cerovo, Kobilarna Lipica, Aditi, 3vitana, Consorzio 
castelli FVG, TIC Štanjel, 

- sodelovanje s Kulturnim domom Sežana pri razstavi »V 
objemu strupenih hlapov«, 

- sodelovanje z Veleposlaništvom Republike Češke – gostili 
smo razstavo »Vojni fotografi 1914 – 1918«, 

- sodelovanje s Centrom judovske kulture – gostili smo 
razstavo »Judje na Goriškem«, 

- sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico – gostili smo 
razstavo »Vihar sovražni svet pretresa«, 

- v Galeriji Nazarje je GM gostoval z razstavo »Pozdravljeno 
zlato jutranje solnce«, 

- sodelovanje z Ministrstvom za obrambo – v Vojašnici 
Ajševica smo gostovali z razstavo »IX. korpus NOV in POS«, 

- sodelovanje s Slovenskim planinskim muzejem – v Mojstrani 
je GM gostovali z razstavo »Naši gorski strelci«, 

- sodelovanje s Sekcijo trgovcev Območne obrtne zbornice N. 
Gorica – GK je pripravil razstavo »Blagajne na Goriškem«, 

- predstavitev publikacije Goriškega muzeja »Čebelarski 
zapiski« v Lavričevi knjižnici Ajdovščina, Knjižnici Komen, 
Hiši kulture Šmartno 

- predstavitev filma »Trsničarstvo« v Lavričevi knjižnici 
Ajdovščina in Hiši kulture Šmartno, 

- sodelovanje z UNI3 – izvedenih je bilo 16 srečanj s področja 
nege predmetov in prireditev »Ne zavrzite starih predmetov« 
v okviru Konservatorsko -restavratorske transverzale, 

- sodelovanje z mediji: TV Koper (intervju za oddajo Na potep), 
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Radio Capodistria (intervju o delovanju GM), Revija Gea 
(intervju Pomen aleksandrinstva in nove možnosti…), Val 
202 (intervju Zgodovina in pomen mlajev), POP TV (intervju 
o tihotapstvu za oddajo Preverjeno), A Kanal (intervju 
Staroverski obredi), RTV Slovenija (dva intervjuja za oddajo 
Na lepše) …  

 

Goriška knjižnica:  

Sodelovanje s kulturnimi in drugimi institucijami se je krepilo 

predvsem preko različnih dogodkov in projektov. 

GK je organizirala XI. Goriške dneve knjige in v sodelovanju z 

20 sodelujočimi ustanovami, ki so skupaj izvedli 30 dogodkov 

na 14 različnih lokacijah.  

Osrednja tema 11. GDK je bilo ustvarjanje na Goriškem - 

slogan: »Mi beremo lokalno.«. V ospredje smo želeli postaviti 

naše literarne ustvarjalce, ki s svojim delom in ustvarjanjem 

bogatijo kulturno zavest naše lokalne skupnosti. 

- Gregorčičevi dnevi 2017 so bili izvedeni v sodelovanju z 

Goriškim literarnim klubom GOvoRICA in KS Gradišče, 

Društvom Gradiškovci, Turistično zvezo Nova Gorica, 

podjetjem Grom d.o.o., OŠ Kobarid, Podružnico Smast in 

Zvezo kulturnih društev Nova Gorica. 

Goriška knjižnica se je pridružila pobudi KUD Cerkno, Društva 

Baška dediščina in še enajstih partnerjev, ki vsako leto 

organizirajo Bevkove dneve. 

»Knjižnica na bazenu« - projekt Goriške knjižnice v 

sodelovanju z Mestnim kopališčem Nova Gorica. 

Goriška knjižnica se je v letu 2017 pridružila pobudi MONG pri 

pripravi različnih aktivnosti ob 70-letnici izgradnje Nove Gorice 
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in organizirala 9 dogodkov. 

- Nadaljevali so z zbiranjem spominov na nastanek mesta Nova 

Gorica v okviru projekta Zgradili smo mesto. Pri tem so 

sodelovale tri ustanove: Goriška knjižnica, Pokrajinski arhiv v 

Novi Gorici in Goriški muzej. Pridobljene zgodbe so bile 

objavljene na spletnem portalu Kamra. 

GK je projekte izvajala v sodelovanju z različnimi institucijami: 

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Goriški muzej, Kulturni dom 

Nova Gorica, Kulturni Dom Gorica, Italija, Društvo Soška fronta 

Nova Gorica, Planinsko društvo Nova Gorica, Založba Educa 

Izobraževanje, različne knjižnice, Goriški literarni klub 

GOvoRICA, Društvo Baška dediščina … 

Projekti, namenjeni mladim (Beremo s tačkami, Rastem s 

knjigo, Rastem z e-viri, Bralnice pod slamnikom, Knjižne 

POPslastice), so bili izvedeni v sodelovanju z osnovnimi in 

srednjimi šolami, fakultetami, Slovenskim društvom za terapijo 

s pomočjo psov Tačke pomagačke, Domom upokojencev Nova 

Gorica … 

Društva in druge ustanove (Galerija Frnaža, Kulturni dom) 

sodelujejo z darovanjem katalogov razstav, drobnih tiskov. 

Obdelava gradiva Šolskemu centru Nova Gorica v njihovi 

lokalni bazi COBISS, obdelava bibliografije raziskovalcem 

Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 

pridobivanje diplomskih nalog Višje strokovne šole Šolskega 

centra Nova Gorica, obdelava gradiva za bibliografijo 

raziskovalcev posameznikom. 

 
Kulturni dom: 
Kulturni dom Nova Gorica je tudi v letu 2017 sodeloval s 
številnimi ustanovami pri izvedbi skupnih projektov in 
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oblikovanju najrazličnejših programov. Med najpomembnejša 
sodijo: 
- Goriški muzej – pri razstavi 70 let novogoriške likovne 

ustvarjalnosti, festivalu Zbogom orožje, pozdravljena pesem 
in komornem ciklu Grajske harmonije, 

- Glasbena šola Nova Gorica – pri projektu Mednarodno 
srečanje saksofonistov in festivalu Flores Musicae 

- Glasbeno društvo Saksofonija - pri projektu Mednarodno 
srečanje saksofonistov, 

-  Frančiškanski samostan Kostanjevica – pri programu Glasba 
z vrtov sv. Frančiška, 

- Glasbena mladina Slovenije – pri programu Glasbena 
mladina Nova Gorica, 

-  Društvo TAAK – pri Likovni šoli, 
-  Društvo Controtempo – pri festivalu Oktober jazz, 
-  Kulturni dom Gorica – pri oblikovanju čezmejnih programov, 
- Društvo Assocazione Progetto Musica – pri oblikovanju 

čezmejnih programov, 
-  Društvo Area 57/15 pri Kulturno-informacijski stični točki… 
 
JSKD:  
- krepi se komunikacija z uporabniki, institucijami,  
- večja promocija kulturnih dogodkov, predvsem z uporabo 

družbenih omrežij 
- s številnimi projekti sodelovanje pri praznovanju 70. obletnice 

mesta Nove Gorice. 
- sodelovanje z javnimi zavodi: SNG Nova Gorica – festival 

mladinskih gledaliških skupin Vizije 2017, Gimnazija Nova 
Gorica – Vizije 2017, Kulturni dom Nova Gorica -Vizije 2017, 
Revija OMPZ 2017; sodelovanje z osnovnimi in srednjimi 
šolami, Dijaškim domom, KS Nova Gorica, itd. Sodelovanje z 
Goriškim muzejem (Teden ljubiteljske kulture). Sodelovanje z 
Zavodom Mostovna (Noč knjige 2017, Rock Vizije 2017) 

 

 

14.7. Pospeševanje kulture kot dejavnika socializacije zapostavljenih družbenih skupin 
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ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Vključevanje posebno 
ranljivih skupin 
prebivalstva: mladih, 
starejših občanov, 
invalidov, dolgotrajno 
brezposelnih, ljudi z 
nizkimi prejemki in nizko 
stopnjo izobrazbe. 
 

Vključevanje šolajoče 
mladine v aktivnosti 
izvajalcev na področju 
kulture, povezovanje 
preventivnih programov in 
ozaveščanja mladine s 
kulturnimi programi, 
vključevanje brezposelnih 
mladih v aktivnosti 
izvajalcev na področju 
kulture, finančna in 
strokovna podpora 
projektom zapostavljenih 
družbenih skupin, skrb za 
odpravo infrastrukturnih in 
drugih ovir, vključevanje in 
spodbujanje prostovoljnega 
dela v različnih 
organizacijah 
 

? Goriški muzej: 
V letu 2016 je GM odprl prvo razstavo na Goriškem, ki je 
prilagojena slepim in slabovidnim Igre moje mladosti. Razstava 
je skoraj v celoti prevedena v italijanski in angleški jezik (tudi v 
brajevi pisavi). Razstava omogoča samostojen ogled s 
pomočjo tipnih tlorisov. Vsem ranljivim skupinam omogočamo 
brezplačen vstop in vodstva po dogovoru. 
 
Kustos pedagog se je udeležil strokovnega srečanja na temo 
dostopnosti muzejev ranljivim skupinam, z naslovom 
»Seminario sull'accessibilita«, katerega organizator je bila 
Italia nostra onlus. Srečanje je potekalo v Gorici, kustos GM pa 
je sodeloval z lastnim prispevkom in kot slušatelj. 
 
 
Goriška knjižnica: 

Za otroke z bralnimi težavami je GK v sodelovanju s 

Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke 

pomagačke pripravila projekt Beremo s tačkami. 

 Signalizacija: s prenovo signalizacijskih napisov želimo 

knjižnico približati tudi slabovidnim uporabnikom in jim 

tako omogočiti lažjo orientacijo v prostoru. 

 Bralnice pod slamnikom: eden izmed ciljev je tudi 

medgeneracijsko sodelovanje otrok in starejše 

generacije. 

 Mojstrovalnica: prostor je namenjen mladim, ki si tudi z 

uporabo sodobne tehnologije razvijajo svoj potencial, 

ki bo v prihodnosti lahko vplival tudi na njihovo 

poklicno usmeritev. 

GK je povečala število dejavnosti za ranljive skupine 
uporabnikov. V prihodnje boso s tem nadaljevali in posvetili 
pozornost tudi drugim ranljivim skupinam. 
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Kulturni dom: 
V letu 2017 sta bili v zavodu zaposlena dva javna delavca, 
dolgotrajna iskalca zaposlitve. 
 
JSKD:  
JSKD se je že v letu 2014 vključila v partnerski projekt Kulturni 
vodiči /Guide Culture guides for marginalised social groups/, ki 
poteka v okviru vse življenjskega učnega programa v okviru 
EU. Projekt Kulturni vodiči je namenjen izobraževanju 
prostovoljcev, ki bodo delovali kot mentorji oz. vodiči različnih 
družbeno depriviligiranih skupin.  
 
Uporabniki Društva ŠENT so vsako leto udeležijo delavnice Ex 
tempora. Na medgeneracijskem branju Noč knjige 2017 so 
sodelovale vse generacije, od otrok do starostnikov. Folklorna 
skupina Gartrož je v svoj projekt povabila uporabnike VDC 
Nova Gorica (premiera december 2017). V delovanje kulturnih 
društvih (pevski zbori, gledališke, folklorne, plesne, literarne, 
likovne skupine …) so vključeni številni mlajši, starejši, invalidi, 
brezposelni. Sistem JSKD omogoča osebno rast in kulturno 
povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in 
vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in 
sposobnosti. 
 
Vsa predavanja in vsi literarni večeri so bili brez vstopnine, 
prav tako tudi številni drugi programi: Festival ljubiteljske 
kulture, Teden ljubiteljske kulture, Festival Vizije, ex-tempori, 
likovni natečaji, literarni natečaj … 
 
Tudi v letu 2017 je JSKD Nova Gorica izvajal program Javnih 
del (vključevanje dalj časa brezposelnih oseb v delovni 
proces). 
 

 

 

 

15. DRUGI RAZVOJNI CILJI 
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15.1. Arhitektura 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2016 

1. Skrb za primerno kvaliteto 
posegov v javni prostor in 
kvaliteto z javnimi sredstvi 
grajenih objektov 
 
Izvajalec: MONG, javni 
zavodi in inštitucije 

Izpeljava javnih natečajev 
za večje investicije, 
izpeljava manjših natečajev 
za manjše investicije, v 
drugih primerih pridobitev 
vsaj treh idejnih zasnov 
 

Število izpeljanih 
natečajev, število objav 
realiziranih posegov v 
strokovnih medijih, število 
nagrad za realizirane 
posege 
 

V letu 2017 je bila usklajena in zaključena strokovna podlaga 
za območje severnega dela Solkana.. 

2. Višja splošna izobrazbena 
raven na področju 
prostorske kulture 
 
Izvajalec: MONG, 
nevladne organizacije 

Podpora programom, ki 
arhitekturo na razumljiv 
način interpretirajo široki 
javnosti, tudi otrokom in 
mladini (npr. projekt 
Arhitektura in otroci, ki se v 
mestu že izvaja) 

 Število izvedenih projektov »Igriva arhitektura – arhitekt Edvard Ravnikar«, delavnice za 
osmošolce v zasnovi, izvedbi in organizaciji Centra arhitekture 
Slovenije in Mestne občine Nova Gorica 
 
»Darilo slovenske arhitekture: Edvard Ravnikar, 110. obletnica 
rojstva arhitekta in urbanista«, delavnica za otroke Igriva 
arhitektura: Spoznajmo arhitekta Edvarda Ravnikarja ter 
naredimo park spomina in sodobno mesto v organizaciji Centra 
arhitekture Slovenije in Mestne občine Nova Gorica 

3. Podpora mreži javnih in 
nevladnih organizacij, ki 
izvajajo promocijo 
arhitekture 
 
Izvajalec: MONG 

Podpora projektom, ki jih 
izvajajo nevladne 
organizacije s področja 
kulture in kulturne 
dediščine, in so usmerjene 
na ozaveščanje širše 
javnosti 

Število prijavljenih in 
sofinanciranih programov 
preko javnih razpisov, 
obseg in kvaliteta 
izvedenih programom 

V letu 2017 na tem področju niso bili izvedeni posebni projekti, 
saj jih potencialni izvajalci niso prijavili na javni razpis. 

 

 

15.2. Kultura v javnem prostoru 

 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 
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1. Povečati kakovost 
začasnih intervencij 
(kulturnih, sejemskih, 
glasbenih dogodkov) na 
javnih površinah, 
predvsem z vidika 
ustreznega arhitekturnega, 
krajinskega in likovnega 
oblikovanja teh dogodkov 
 
Izvajalec: MONG 

V javnih razpisih za izvedbo 
dogodkov na javnih 
površinah je potrebno kot 
enega pomembnih faktorjev 
vpisati tudi zahtevo po 
ustreznem oblikovanju teh 
dogodkov pri čemer naj se 
vzpodbuja rešitve, ki gredo 
v smer interdisciplinarnega 
povezovanja arhitekture, 
krajinske arhitekture in 
likovne umetnosti. (rešitve 
naj se oblikujejo s pomočjo 
ustrezno šolanega kadra s 
teh področij, prednost naj 
se daje predvsem mladim 
in še ne uveljavljenim 
skupinam ali 
posameznikom). Kot del 
vsakoletnih začasnih 
intervencij – festivalskih ali 
sejemskih ureditev, naj se 
predvidi tudi manjši del, ki 
naj bi služil oblikovanju 
trajnejših ureditev v mestu 
 

Število dogodkov na javnih 
površinah, kakovost 
dogajanja na javnih 
površinah, število novih 
trajnih ureditev javnih 
površin 
 

Ob ureditvi objekta nekdanjega mejnega prehoda na Erjavčevi  
se je ob posameznih dogodkih izvedla poskusna raba zunanjih 
javnih površin, kot prostora čezmejnega srečevanja in 
druženja. 

2. Dvig kakovosti grafitarske 
umetnosti in njeno 
premišljeno umeščanje v 
urbani prostor. 
 
Izvajalec: MONG 

V sodelovanju med MONG 
in Mestnim redarstvom 
določiti prostore, kjer je 
grafitiranje dovoljeno in 
zaželeno, v sodelovanju z 
organiziranimi skupinami 
grafitarjev določiti ciljne 
vsebine za posamezne 
lokacije ter s tem doseči 
nove kakovostne posege v 
javni prostor 
 

Število lokacij, kjer je 
grafitiranje dovoljeno, 
kakovost grafitarske 
umetnosti in njena 
umeščenost v urbani javni 
prostor, manjšanje števila 
vandalskih primerov 
grafitiranja 
 

V letu 2017 ni bila izvedena nobena umestitev grafitarske 
umetnosti v urbani prostor. 
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3. Dvig kakovosti javnih 
plastik v javnem prostoru. 
 

Vse nove plastike, ki se 
bodo umeščale v javni 
prostor in bodo financirane 
s strani MONG naj se 
izvedejo na podlagi 
pridobitve vsaj treh idejnih 
zasnov ali javnega natečaja 
 

 V 2017 so stekle priprave v sodelovanju s SNG Nova Gorica 
za postavitev  doprsnega kipa gledališčniku Babiču ob stavbi 
gledališča. 

 

 

 

15.3. Center kreativnih industrij in prostori za nevladne organizacije 

 

 

ŠT.  CILJ, UKREP UKREP KAZALNIKI POROČILO O IZVAJANJU V LETU 2017 

1. Začetek pridobivanja 
prostorov za postavitev 
centra kreativnih industrij 
in prostorov za društva, 
večja vključenost 
kreativnih industrij v 
gospodarstvo, posledično 
pa večanje konkurenčnosti 
proizvodov in storitev, 
umeščenost in 
razumevanje stroke in 
strokovnih združenj 
(društev) kot 
pomembnega dela 
strateškega pristopa v 
raziskovalno-razvojnih 
projektih, realizirani novi 
produkti. 
 
Izvajalec: MONG, 
nevladne organizacije 

Preučijo naj se možne 
lokacije za postavitev 
tovrstnega centra v mestu, 
bodisi v prostorih, ki so 
danes že v lasti občine 
(lahko v okviru obstoječe 
javne kulturne 
infrastrukture), bodisi 
razpoložljivih praznih 
površinah na trgu, priprava 
projektne naloge za 
tovrsten center, k 
oblikovanju katere se 
povabi predstavnike 
društev in predstavnike 
širše zainteresirane 
strokovne javnosti 
 

Pridobitev prostora za 
potrebe kreativnega centra 
in prostorov za društva, 
uspešen zaključek in 
priprava projektne naloge 
 

V letu 2017 je bila pripravljena programska zasnova »Vozlišča 
kreativnih praks«, ki bi povezala kulturne ustvarjalce, 
podjetnike ter raziskovalne institucije ter organizacije, ki 
delujejo na področju mladinskih programov. Za namen 
preverbe in izbire ustrezne lokacije je bila izvedena primerjalna 
analiza štirih lokacij. Ob upoštevanju potrebnih površin, 
prostorsko/arhitekturnih kriterijev ter pogojev za pridobitev 
sredstev je bil izbran objekt »Remize«. Zaradi lastništva 
zasebnika je MONG izvedla prelimenarne razgovore za 
ugotovitev možnega načina pridobitve nepremičnine ter v 
nadaljevanju izdelala ekonomsko, projektno in investicijsko 
dokumentacijo za odločanje o sklenitvi stavbne pravice za 
možno »uporabo« objekta za obdobje 40.-ih let, ki jo svetniki 
mestnega sveta niso podprli. 
 
Glede na to, da doslej ni bilo prostorskih in finančnih možnosti 
za postavitev centra kreativnih industrij smo v preteklosti 
zametek navedenih aktivnosti videli tudi v kulturnem centru 
Carinarnica na Erjavčevi ulici, ki ga je obnovila in uredila 
Mestna občina Nova Gorica. Program Carinarnice je sicer 
veliko širši, je kulturno stičišče, katerega cilj je ustvarjanje 
vsebin, ki pripomorejo h krepitvi povezovanja obeh Goric ter h 
krepitvi nevladnega sektorja v kulturi na regionalni ravni ter v 
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njenem kreativnem in transformativnem vidiku. zapostavljeno 
in degradirano urbano območje. Carinarnica je eksperimentalni 
prostor, katerega namen je spremeniti bivši mejni prehod (in 
vse, kar označuje), v prostor druženja, medsebojnega 
spoznavanja, v prostor dela, projektiranja ter v galerijo in 
prostor za dogodke in s tem oživljati obmejni prostor, ki je 
zaradi do nedavnega omejenega premikanja in zadrževanja, 
degradiran. Aktivnosti Carinarnice so se odvijale preko celega 
leta. V letu 2017 je bilo v Carinarnici 26 uradnih dogodkov, od 
tega 4 večdnevne delavnice (3 mednarodne) in en dvomesečni 
projekt, filmska delavnica, kjer so mentorji bili prisotni vsak 
četrtek. V tem letu so bile aktivnosti osredotočene na 
multimedijsko izobraževanje, koncerte, ki sicer v mestu nimajo 
svojega prostora, in na podpori domačim ustvarjalcem, s 
posebnim ozirom na študentsko populacijo, ki nima svojih 
prostorov za delo in razstavljanje. Ravno tako je pomemben 
prostor Carinarnice, saj (namesto večje in temu namenjene 
Mostovne) deluje kot neformalno središče nevladnega in 
neodvisnega profesionalnega kulturnega sektorja, predvsem v 
svetovalnem in zagovorniškem vidiku.   
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16. POGLAVJE – STATISTIČNI PODATKI 

 

16.1. Javni zavodi 

 

 

16.1.1. Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 

 

 

ŠT.  PODATEK Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

1. 
Vsi zaposleni 
Polni delovni čas 
Polovični delovni čas 

 

20,5 

 

22,5 

 

22,5 

 

22,5 

 

22,5 

 

2.  
Samo zaposleni, ki jih financira MONG 
Polni delovni čas 
Polovični delovni čas 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

3. 
Število vseh zbirk (vse občine) 
Število zbirk samo v MONG 

17 

5 

17 

5 

17 

5 

17 

5 

17 

5 

4. 
Število stalnih razstav (skupaj) 
V MONG 
Druge občine 

33 

31 

15 

16 

31 

15 

16 

25 

11 

14 

32 

16 

16 

5.  
Število občasnih razstav (skupaj) 
V MONG 
Druge občine 

17 

28 

16 

12 

45 

14 

31 

13 

7 

6 

11 

6 

5 

6. 
Otvoritve razstav (skupaj) 
V MONG 
Druge občine 

10 

10 

5 

5 

25 

2 

23 

11 

5 

6 

10 

6 

4 

7. 
Pedagoški program 
V MONG 
Druge občine 

16 

53 

22 

31 

84 

45 

36 

171 

42 

129 

147 

85 

62 

8.  
Andragoški program (skupaj) 
V MONG 
Druge občine 

36 

90 

67 

23 

182 

101 

80 

167 

104 

63 

247 

141 

106 

9.  
Dodatni program za popularizacijo 
V MONG 
Druge občine 

27 

70 

35 

35 

70 

35 

35 

50 

28 

22 

38 

13 

25 
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10. Medinstitucionalni projekti 7 12 3 1 2 

11. 
Število obiskovalcev: 
Obiskovalci v zbirkah GM 
Obiskovalci razstav drugod 

 

11.403 

79.340 

 

10.112 

76.520 

 

11.940 

114.317 

 

12.503 

172.013 

 

8079 * 

33.226 ** 

12. 

Prihodki – SKUPAJ (v EUR) 
Prihodki – ministrstvo za kulturo (v EUR) 
Prihodki – MONG (v EUR) 
Prihodki – ostali (v EUR) 
Prihodki – lastna sredstva (v EUR) 

999.675  

745.854  

100.358 

125.804 

27.659 

1.106.651 

782.235 

109.693 

180.344 

34.379 

1.088.720 

783.324 

98.717 

183.786 

22.893 

1.081.963 

772.619 

113.670 

173.699 

21.975 

961.384 

744.592 

109.829 

75.993 

30.970 

13. Višina (v EUR) oz. % lastnih prihodkov 27.659 oz. 2,77% 
34.379 

3,11 % 
22.893 oz. 2,10% 21.975 oz. 2,03 % 

30.970  

oz. 3,22% 

14. Odhodki (v EUR) 995.572 1.032.431 1.032.431 1.077.979 943.874 

 

 

*      V letu 2017 niso upoštevane otvoritve razstav. 

**     Ni upoštevano število obiskovalcev v kobilarni Lipica, poleg tega niso vključeni podatki gostujočih razstav v drugih krajih. 
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16.1.2 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica – MONG je soustanoviteljica in glavni financer 

(6 občin ustanoviteljic – financerji so občine, območni program financira država) 

 PODATEK Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

1.  
Letni prirast knjižničnega gradiva 

 od tega nakup 

21.022 
13.555 

18.120 
12.475 

17.213 
12.153 

15.787 
11.372 

15.366 
11.606 

2.  Sredstva za nakup knjižničnega gradiva (v EUR) 250.997,79  232.190,19  246.129,79  238.759,14  237.937,13 € 

3.  Letni odpis gradiva 9.765 11.686 9.552 11.803 8.835 

4.  Obseg knjižnične zbirke 512.449 518.883 526.544 530.528 537.059 

5.  
Število uporabnikov knjižnice (obisk v centralni 
enoti – števec pri vratih) 

586.618 597.266 597.324 599.195 399.600** 

6.  Aktivni člani (ki obiščejo knjižnico vsaj enkrat letno) 16.063 16.034 16.033 10.463 oz.10.801* 17.729 

7.  Obisk članov z opravljenimi storitvami v COBISS 231.487 234.487 229.497 224.846 230.863 

8.  Število enot izposojenega gradiva 871.033 867.348 856.082 821.252 764.650 

 9. Število prireditev in dogodkov 235 327 395 416 455 

10. Število realiziranih projektov 18 20 24 29 33 

11. Število obiskovalcev spletne strani 104.384 96.508 101.444 218.291  

12. 
Število krajevnih knjižnic 

 Od tega v MONG 

7 
3 

7 
3 

7 
3 

7 
3 

7 
3 

13. 
Število postajališč potujoče knjižnice – SKUPAJ 

 Od tega v MONG 

80 
22 

81 
22 

82 
23 

84 
24 

84 
24 

14. Odprtost knjižnice (v urah) 2.865 3.105 3.140 3224  

 15. 

Zaposleni - SKUPAJ 
od tega: 

 Polni delovni čas 

 Krajši delovni čas 

44 
 

38 
6 

43 
 

36 
7 

43 
 

39 
4 

43 
39 
4 

44 
 

39 
5 

16. 

Prihodki - SKUPAJ (v EUR) 
od tega: 

 MONG (v EUR) 

 Druge občine (v EUR) 

 MK (v EUR) 

 Lastni prihodki (v EUR) 

1.392.884  
 

901.379  
262.434  
69.802  
159.269  

1.356.350  
 

876.430  
255.006  
67.900  
157.014  

1.378.859,61  
 

867.713,03  
265.673,31  
96.949,00  
148.524,27  

1.411.743,71  
 

880.871,75  
264.745,24  
103.345,04  
162.781,67  

1.441.953,64 
 

928.769,03 
263.937,73 
103.772,02 
145.474,86 

17. Odhodki (v EUR) 1.357.568  1.298.111  1.299.012,34 € 1.393.778,68 1.409.214,35 

18. Višina in delež lastnih prihodkov (v EUR) 
157.979  

 (11,34%) 
157.014 € (11,58%) 

148.524,27 € 

(10,77%) 
162.781,68 
(11,53%) 

145.474,86 
(10,09 ) 

*Podatki o aktivnih članih za leto 2016 so nerealni zaradi prehoda na COBISS3/Izposojo. 

** GK je uvedla nov, natančnejši sistem evidentiranja obiskovalcev, zato podatki niso primerljivi s preteklimi leti. 
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16.1.3 Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica – ustanoviteljica in financer je MONG 

 

 

ŠT.  PODATEK Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

1. Zaposleni 
Polni delovni čas 
Polovični delovni čas 

11 11 + 1 

zaposlena na 

projektu 

ECHOS + 1 

javni delavec 

11 + 1 

zaposlena na 

projektu ECHOS 

(do 30. aprila 

2015) + 1 javni 

delavec 

11 + 2 javna 

delavca 

11 + 2 javna 

delavca 

2.  Vse prireditve v organizaciji KD 368 426 428 516 545 

3. Glasbeni dogodki 204 201 142 186 165 

       

 Število koncertov v okviru Mednarodnega festivala saksofonistov  
Število vseh obiskovalcev festivala 

 8 

1.360 

8 

1.870 

13 + 2 

mojstrska 

tečaja 

4.026 

6 koncertov + 

3 promocijski 

nastopi + 

poletna šola + 

delavnica 

Milka Lazarja 

 Število kakovostnih glasbenih dogodkov, namenjenih otrokom in 
mladini,  
Število obiskovalcev vzgojno-izobraževalnih glasbenih programov 

 132 

7.051 

82 

4.430 

130 

6.295 

101 

5.489 

4. Razstave (brez razstav v okviru festivala) 7 9 8 8 8 

5.  Drugi galerijski dogodki 10 10 7 Predavanja, 

predstavitve, 

projekcije: 12 

Razstave na 

drugih 

lokacijah brez 

festivala: 6 

Drugi 

dogodki/javna 

vodstva…: 10  

Predavanja, 

predstavitve, 

projekcije: 7 

Razstave na 

drugih 

lokacijah brez 

festivala: 2 

Drugi 

dogodki/javna 

vodstva…: 20  
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Skupaj: 28 Skupaj: 29 

6. Mednarodni festivali 
Dogodki znotraj festivalov 

2 

29 

3 

46 

5 

39 

2 

Saksofonisti:15 

Pixxelpoint: 29 

Skupaj:44 

4 

Saksofonisti:11 

Zbogom 

orožje, 

pozdravljena 

pesem: 17 

Oktober jazz: 6  

Pixxelpoint: 12 

Skupaj: 46 

7. Število filmskih projekcij 
Število obiskovalcev filmskih projekcij   
Število predvajanih filmov  
število udeležencev programa filmske vzgoje 
število spremljevalnih dogodkov na področju filma 

71 

7.258 

52 

2.864 

5 

93 

8.752 

65 

3.851 

7 

111 

8.152 

82 

4.437 

27 

Obisk 

spremljevalnih 

dogodkov: 1.820 

Skupaj 

dogodkov na 

filmskem 

področju: 138 

Skupaj 

obiskovalcev: 

9.972 

111 

9.183 

89 

3.653 

15 

Obisk 

spremljevalnih 

dogodkov: 

1.524 

Skupaj 

dogodkov na 

filmskem 

področju: 126 

Skupaj 

obiskovalcev: 

10.707 

112 

8.239 

124 

3.005 

13 

Obisk 

spremljevalnih 

dogodkov: 

1.039 

Skupaj 

dogodkov na 

filmskem 

področju: 125 

Skupaj 

obiskovalcev: 

9.278 

 Število sodelujočih umetnikov-ustvarjalcev na festivalu Pixxelpoint  48 57 44 24 

8.  Vzgojno-izobraževalni programi skupaj (glasba, galerija, film) 202 205 Glasba:82 

Galerija: 49 

Film: 51 

Skupaj: 182 

Glasba:130 

Galerija: 51 

Film: 33 

Skupaj: 214 

Glasba:101 

Galerija: 50 

Likovna šola: 

72  

Film: 30 

Skupaj: 253 

       

9.  Dogodki zunanjih izvajalcev 51 41 65 71 62 
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10. Nabavljena umetniška dela 
Vrednost nabavljenih del (v EUR) 

4 

5.000  

4 

5.000 

4 

4.000  

2 

4.000  

3 

4.000  

11. Število vseh obiskovalcev 45.830 4.6157 52.902 65.577 66.043 

12. Prihodki (v EUR) 757.901  783.438  650.335  735.720 760.627 

13. Višina oz. % lastnih prihodkov (v EUR) 216.295  

oz. 30% 

250.361  oz. 

32% 

172.292  oz. 

27% 

200.042  oz. 

27 % 

150.509 oz. 

20% 

14. Odhodki (v EUR) 747.638  772.988  647.254  730.916 739.127 

 

 

16.1.4 Javni zavod Slovensko narodno gledališče Nova Gorica – ustanoviteljica in glavni financer je Vlada RS (Ministrstvo za kulturo) 

 

(ustanoviteljica in financer je država, MONG financira nekatere programe, ki so še posebej v interesu lokalne skupnosti) 

 

 

ŠT.  PODATEK Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 

1. Zaposleni 
Polni delovni čas 
Polovični delovni čas 

75 74 74 74 74 

2.  Število premier 8 9 9 9 9 

3. Število predstav 
Predstave SNG Nova Gorica 
Gostujoče predstave 

240 

184 

56 

306 

231 

75 

323 

243 

80 

328 

296 

59 

298 

214 

4. Število predstav ne-dramskih zvrsti – skupaj 
število obiskovalcev 
 
Baletne predstave – število obiskovalcev 
 
 
Plesne predstave – število obiskovalcev 
 
 
Poulični teater – število obiskovalcev 

6/2.151 

 

 

1/ 162 

 

 

1/189 

 

 

4/1.800 

9/1.845 

 

 

0 

 

 

2/435 

 

 

7/1.410 

17/2.436 

 

 

0 

 

 

10/1776 

(5/902 - gostovanje) 

 

7/660 

50/3615 

 

 

0 

 

 

442/680 

 

4/821 

42/5.961 

 

 

0 

 

 

7/1698 

5. Število obiskovalcev Malega in Velikega 
polžka, lutkovnega polžka 
 

5.352 5.232 6.967 12.883 23/5.328 
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6. Število obiskovalcev predstav Amaterskega 
gledališkega odra 

215 842 574 289 4/706 

7. Število obiskovalcev Ane desetnice 1.800 1.410 660 821 600 

8. Število obiskovalcev plesnih predstav 
(profesionalnih) 

351 435 494 (doma), 

902 (gostovanje) 

680 1698 

9. Število novih uprizoritev za mlade (AMO, 
Gledališka gimnazija, VŠU NG) 

   2 2 

10. Produkcija plesnih predstav (prva predstava 
načrtovana v letu 2015 
Premiera:  

Ponovitve:  

Število plesalcev:  

Število obiskovalcev: 

  

 

1 

1 

11 

435 

 

 

1 

3 

2 

621 

1 

 

1 

2 

8 

680 

1 

 

1 

3 

10 

822 

4. Število drugih dogodkov 74 83 82 50 32 

5.  Število obiskovalcev 56.041 62.761 64.274 63.615 63.315 

6. Število abonentov 2.500 3.140 3.243 2.401  

v matični hiši, 

niso všteti 

abonenti Malega 

in Velikega 

polžka v občini 

Kanal, 

Šempeter-

Vrtojba in v 

zamejstvu  

3.325 

7. Število prodanih vstopnic 24.104 17.208 28.865 15.227 

v matični hiši 

33.989 

8.  Prihodki 2.900.000 3.040.000 2.911.000 3.013.518  2.943,00 

9.  Odhodki 2.900.000 2.970.000 2.887.000 3.011.218 3.044,00 
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16.2. Druge organizacije 

 

16.2.1 Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, ustanoviteljica je Vlada RS (Ministrstvo za kulturo), MONG je sofinancer programa, ki se 

izvaja na Območni izpostavi Nova Gorica 

 

 

 

ŠT.  PODATEK Leto 

2013 

Leto 

2013 

Leto 

2013 

Leto 

2014 

Leto 

2014 

Leto 

2014 

Leto 

2015 

Leto 

2015 

Leto 

2015 

Leto 

2016 

Leto 

2016 

Leto 

2016 

Leto 

2017 

Leto 

2017 

Leto 

2017 

  JSKD ZKD  JSKD ZKD  JSKD ZKD  JSKD ZKD  JSKD ZKD  

1. Zaposleni - 
polni delovni 
čas 

2 2  2 2  2 2 4 2 2 4 2 2 4 

2.  Število 
društev  

  104         97   105 

                 

3. Število 
članov 

  1.768         2200   2350 

4.  Vsi dogodki v 
organizaciji 
JSKD in ZKD 

181   221   391   218     210 

5. Število 
obiskovalcev 

16060   13560   22480   26707     26834 

6. Število 
nastopajočih 

5298   3727   7664    9362    9486 

7. Prihodki 
programski 
stroški 

23748 136.216  23520 96.480   96.650   109.000    145000 

8. Plače  40.850   40.850   40.850   42133    45516 
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17. PRORAČUNSKA SREDSTVA NAMENJENA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V ZADNJIH OSMIH LETIH 

 

Skupna višina proračunskih sredstev v zadnjih 8 letih, namenjenih področju kulturnih dejavnosti  

 

  
LETO 

VIŠINA PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV (PLAN) 

 – v EUR 

2017  2.181.945 

2016 1.886.752  

2015  1.813.850  

2014 2.009.793  

2013 2.079.618  

2012 2.768.052  

2011 3.144.354  

2010 1.945.644  

 

 

Višina proračunskih sredstev v zadnjih 8 letih, namenjenih investicijskemu vzdrževanju objektov, investicijam na področju kulturnih dejavnosti ter 

ohranjanju nepremične kulturne dediščine 

 

  
LETO 
 
    

VIŠINA PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV – 

INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE V 

JAVNIH ZAVODIH – V EUR 

VIŠINA PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV – 
INVESTICIJE 

V EUR 

VIŠINA PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV – 

NEPREMIČNA KULTURNA 
DEDIŠČINE 

V EUR 

2017  55.000 0 75.000 

2016  40.000 0 51.664 

2015 71.516 0 50.907 

2014 93.754 40.000 48.250 

2013 162.775 0 36.359 

2012 211.973 710.483 0 

2011 77.993 1.230.316 0 

2010 74.976 18.817 0 

 
*V letu 2016 so bila Mestni občini Nova Gorica potrjena sredstva iz razpisa Restaura v skupni višini 174.216 EUR (delež lastnih sredstev je 30.774,00 EUR), 
namenjenih revitalizaciji zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva. 
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